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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

01.10.2019 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: CN, 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Velkommen til Henrik og 

konstituering af bestyrelse 

 

Som siddende formand sty-

rer Michael konstitueringen. 

Skolerepræsentanter forlader 

lokalet 

 

Michael (20 min.) 

Formand: Michael 

Næstformand: Marianne 

- Tillykke med valget!  

2. Godkendelse af referat 

(5 min.) 

Godkendt. 

3. Valg af ordstyrer 

(5 min.) 

Michael.  

4. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

 

Der er endnu ikke valgt formand og næstformand i elevrådet.  

 

I morgen er der elevrådskurset, hvor hele elevrådet skal til 

Hellebjerg hele dagen. Her vælges formand og næstformand, 

og der skal udarbejdes et årshjul.  

Det forventes, at vi fra næste skolebestyrelsesmøde har ele-

ver, som deltager.  

 

På 8.årgang har vi haft ”DM i fagene”, og de har klaret sig 

rigtig godt. Derfor har Danske Skoleelever efterfølgende 

kontaktet os, fordi vi havde elever, som havde været særlig 

kreative i deres løsningsforslag. 

 

Danske Skoleelever kommer til SIM og holder kurset ”Aktiv 

elevråd” for elevrødderne. 

5. Forretningsorden revideres 

 

Forretningsorden vedhæftet 

som bilag 

 

Drøftelse, ændringer? 

Michael (20 min.) 

Forretningsordenen er lavet sidste år.  

 

Der mangler at blive udfærdiget en årsberetning for sidste 

skoleår. Det var på dagsordenen på det sidste møde inden 

sommerferien, hvor der var input til årsberetningen. 

Der er ikke et krav om formen for beretningen.  
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Forslag: Et bestyrelsesmedlem kommer på besøg i hver 

klasse til forældremødet og fremlægger årsberetningen.  

 

Tidligere er årsberetningen blevet fremlagt, når der var 

valg/suppleringsvalg til bestyrelsen, ligesom beretningen 

også har været sendt ud. Man når ud til flere, når det sendes 

ud.  

 

Michael deltog på forældremøderne på 7. og 8.årgang i år.  

 

Ingen ændringer i forretningsordenen.  

6. Værdier. 

Kreativitet, relationer, re-

spekt.  

 

Info, kommentarer. 

Troels (15 min.) 

Bestyrelsen har arbejdet med værdiord, som blev sendt vi-

dere til personalet. Sammen er vi kommet frem til, at det er 

værdiordene kreativitet, relationer og respekt, som skal 

være udgangspunktet for skolens værdigrundlag, og som vi 

skal arbejde videre med.  

Personalet har på en pædagogisk dag i maj 2019 arbejdet vi-

dere med værdierne og beskrevet, hvordan vi forstår værdien 

samt hvilke handlinger elev og lærer har, så værdien kommer 

til udtryk.  

Det har været vigtigt for os at få det kogt ned, så det bliver 

helt kort – og særligt har det været vigtigt for os at sætte 

nogle handlinger på værdiordene.  

Der står endnu ikke noget om, hvordan forældrene handler 

ud fra værdien. Det skal bestyrelsen og personalet arbejde 

med senere.  

 

På sigt ønsker vi os et hæfte/en brochure, som kort beskriver 

os som skole og de værdier, vi bygger vores skole på.  

 

Punktet første også til en snak om GBL - game based lear-

ning – som er brugt som eksempel under værdien kreativitet. 

Det blev gennemgået og forklaret af Rikke. Hele 7.årgang 

deltager, og både elever og lærere er meget engagerede og 

begejstrede for projektet. 

7. Skolens nye hjemmeside og 

lidt Aula-info 

 

Troels (10 min.) 

På skolens nye hjemmeside – www.skolenimidten.aula.dk – 

er værdierne beskrevet i afsnittet om ”vores skole”.  

 

Hjemmesiden er ikke færdig. Der skal blandt andet nogle bil-

leder ind.  

Der bliver stadig ændret i hjemmesiden, så den kan være for-

skellig fra gang til gang, når man åbner den.  

 

Al personalekommunikation har siden sommerferien fore-

gået på aula, hvor vi har øvet os i at bruge den nye platform. 

Det er udelukkende kommunikation med forældre, som sta-

dig foregår på intra.  

Hedensted Kommune fastholder, at Aula går i luften fra uge 

43.  

 

http://www.skolenimidten.aula.dk/
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Kommentar: det er ikke hensigtsmæssigt, at der anvendes 

udtryk som ”growth mindset” og ”fixed mindset” i beskrivel-

sen af vores værdier. Mange forældre ved ikke, hvad det er.  

Der omformuleres til noget i retning af: Vi ønsker, at vores 

elever arbejder ud fra troen på, at de kan, og at de dermed 

tør møde udfordringen og udviklingen og være medskabende 

i deres læring.  

 

Afsnittet om ”samarbejdsskoler i distriktet” kommer til at 

ligge på vores og på de fire fødeskolers hjemmesider, så vi 

bliver meget synlige om vores vigtige samarbejde.  

 

De færdige principper er kommet ind på hjemmesiden, lige-

som kontaktinformation til skolebestyrelsen ligger der.  

 

Der vil løbende komme mere til.  

 

8. Princip for klassesammen-

lægning. 

 

Drøftelse på baggrund af in-

put. 

Troels, Michael (25 min) 

Fra sidste referat: 

Der ønskes et princip for klassesammenlægning, som skole-

bestyrelsen sammen med personalet på SIM skal i gang med 

at udarbejde.  

Det opleves oftest som uproblematisk, når vi sammenlægger 

klasser, men der er også elever og forældre, som ikke er til-

freds.  

Det er vigtigt, at vi får noget ned på skrift.  

• Faglige læringsfællesskaber 

• Kommunikation 

• Særlige tilfælde, hvor det kan være nødvendigt 

at ændre i klassesammensætningen 

• Nogle elever følger en bestemt lærer 

• Årgangsfællesskab  

Det skal sikres, at princippet er så åbent, at det giver plads til 

forskellige løsningsmodeller.  

 

Vi benytter skabelonen, som vi brugte i det allerede færdige 

princip om samarbejde. Der tilføjes en indledning, hvori det 

beskrives, hvordan og hvorfor vi arbejder med årgangssam-

menhold.  

 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen kommer på næste be-

styrelsesmøde med bud på, hvad de har behov for bliver be-

skrevet i princippet.  

Skolen gør det samme. 

 

Der er udarbejdet et forslag fra skolens side. Tilføjel-

ser/ideer/forslag er tilføjet direkte i forslaget, og TBA/LO ar-

bejder videre med princippet, som sættes på dagsordenen på 

et næste bestyrelsesmøde. Herefter skal det omkring lærerne.  

 

9. Eventuelt 

 

Michael tager til dialogmøde i næste uge. Henrik har skrevet 

noget om anvendelse af IT i undervisning/skoletiden – dette 

er kommet med på dagsordenen.  
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