Referat af skolebestyrelsesmødet den 8. maj 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Mette Juhl-Nielsen, Brian
Jensen, Ole Falstie, Johan Kaagaard Krog, Jesper Moss Kamp, Marianne Juhl,
Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Rikke Lerche
Ulla Berg deltog under punkt 1-6.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Mødet om skimmelsvamp
Johan og Jesper deltager i forældremødet.
Skoleledelsen:
Opsigelser
To opsigelser fra Martin Christensen og Anne Hedegaard.
Ønskepuljen
Her er indkommet ønsker fra de forskellige team. Ønskerne har været behandlet i
MED.
Mentorordning
Alle skoler skal have en mentorordning, der skal bruges til at understøtte
nyansatte og nyuddannede. Der skal lokalt udpeges en medarbejder, som skal
varetage opgaven. Både mentorer og nyuddannede skal deltage i et kursusforløb.
Projekt med billedskolen
Der er frigivet midler fra CBL til et forprojekt på foreløbigt et år, hvor der sættes

fokus på det musisk-kreative på mellemtrinnet og i udskolingen gennem styrkelse
af lærerkræfterne med folk fra Herning Billedskole. Der vil endvidere være
kompetenceudvikling af lærergruppen, midler til materialer og enkelte
ekskursioner til kulturelle institutioner.
Junioridrætslederne
Junioridrætslederne har været på kursus sammen med to af lærerne på
uddannelsen.
Personalet
FP9
Afgangsprøverne er i fuld gang. 8. årgang er i gang med årsprøver i udvalgte fag.
Projekt i grundskolen
Der skal snart afholdes projektforløb i grundskolen.
Mesterlærebånd
Der samarbejdes på tværs af klassetrin, hvor de elever er sammen på tværs af
klassetrin
4. Til orientering
Gennemgang af trivselsundersøgelsen
Resultatet på social trivsel rammer samme niveau som sidste år.
Resultatet på faglig trivsel rammer ligeledes samme niveau som i sidste skoleår.
Resultatet i støtte og inspiration ligger på samme niveau som sidste år, men
stadig lavt i forhold til de øvrige resultater.
Resultatet på ro og klasseledelse har rykket sig i positiv retning.
0.-3. årgang:
Scorer generelt højt. De udtrykker stor tilfredshed med deres klasse og lærere.
Det er gået fremad med oplevelsen af, at eleverne hjælper hinanden i timerne.
Vi oplever nogle udfordringer i forhold til oplevelsen af, at lærerne ikke altid
hjælper og at det kan være svært at høre, hvad læreren siger.
4.-9. årgang:
Den sociale trivsel er større end den faglige. Trivslen falder gennem skoleforløbet,
specielt fra 6. til 7. årgang.
Det går rigtigt godt med den sociale trivsel.
Der er udfordringer med støtte og inspiration.
Fremadrettet vil vi have et særligt fokus på:
-overgange og opstart af 7. årgang.

-udrulning af antimobbestrategi.
-hvert klasseteam har arbejdet med klassens resultat og besluttet tiltag.
Der arbejdes på skoleniveau med dannelsen af nye klasser og udrulning af
antimobbestrategi. Der har været sendt besked hjem om trivselsundersøgelsen fra
klasselærerne til forældrene.
5. Til beslutning
Gennemgang af endelig version af skolens antimobbestrategi
UB gennemgik Lind Skoles antimobbestrategi.
Vi drøftede kommunikationen om antimobbestrategien ud til forældrene. UB
orienterede om, at der laves en release af antimobbestrategien til eleverne.
SB ønsker, at der kommunikeres direkte til forældrene om antimobbestrategien
og Kommunikations GPS`en.
Forældrene skal gøres opmærksomme på deres rolle i forhold til at arbejde med
antimobbestrategien i praksis.
I ugen hvor der er release på strategien, sendes der en elektronisk flyer ud til
forældrene med hovedpunkterne. Endvidere skal der laves en henvisning til hele
strategien.
SB vil være formidler. Der skal endvidere laves et oplæg til forældrerødderne i de
enkelte klasser. SB laver et oplæg med fokus på sociale arrangementer mv., der
kan understøtte arbejdet i praksis med antimobbestrategien.
Skolens ledelse vil i samarbejde med forældre udarbejde en folder om
antimobbestrategien til udlevering på efterårets forældremøder.
6. Til drøftelse
Udkast til mobilpolitik
Det fremsendte forslag blev gennemgået. Der blev givet konstruktive inputs til
mobilpolitikken. SB opfordrer til en stram mobilpolitik. Der bør lægges op til flere
aktiviteter i pauserne, der fremmer bevægelse og det sociale.
Kan det overvejes om der skal være et ”digitalt frikvarter” en gang om ugen?
SB opfordrer til, at der i første omgang laves en forsøgsordning på et år. Perioden
fra skolestart efter sommerferien frem til efterårsferien. Der laves en evaluering
efter den første periode, hvor der kan tages stilling til eventuelle justeringer.
SB opfordrer til, at der skabes en dialog i elevrådet. SB opfordrer til, at der kan

tages kontakt til andre skoler, der er mobilfri. Vigtigt, at kommissoriet står klart.
CW tager initiativ til en tur til Skægkærskolen i Silkeborg for et par elevrødder.
Formålet med turen bliver at drøfte hvordan man som eelv på Skægkærskolen
håndterer at være uden mobiltelefon
Johan vil undersøge om der billigt kan etableres en mur til at spille bold op ad.
7. Til drøftelse
Økonomioversigt
LN gennemgik den økonomiske oversigt. SB synes, at der er fint, at oversigten
bringes frem 4 gange om året.
8. Til beslutning
Bestyrelsesmøder i det kommende skoleår.
LN har fremsendt forslag. Der blev lavet to justeringer i forhold til den fremsendte
plan.
Ole nævnte muligheden for at lave en temaweekend fx den 6.-7. oktober 2017.
Ole og LN har bolden.
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
Skimmelsvamp
LN orienterer om sagsforløb og status på skimmelsvamp.
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