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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

07.04.2021 

Mødested/lokale 

https://meet.google.com/fyx-fjrw-

txo?hs=122&authuser=0 

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: Tanja, Michael 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt.  

2. Valg af ordstyrer 

 

Marianne 

3. Coronanyt 

Information og spørgsmål. 

 

15 min. 

Troels, Line 

Dejligt at have flere elever tilbage på skolen. Vi øvede os lidt 

inden påske med 9.årgang, og vi nyder, at vi nu har fået flere 

elever på skolen. I denne uge har vi også 8.årgang på skolen, 

og vi glæder os til at se 7.årgang i næste uge.  

Vi synes, at det særligt er synd for eleverne på 9.årgang, at 

de har så få skoledage, inden de skal til skriftlige prøver i 

starten af maj. For nogle af eleverne er de ikke i skole ugen 

før deres prøver, og det er naturligvis problematisk!  

Det fungerer godt med testsystemet, og langt de fleste elever 

lader sig teste to gange om ugen. Der er god opbakning her-

til. Enkelte elever/forældre ønsker ikke test. Det er temmelig 

ressourcekrævende for skolen, at vi skal have en medarbej-

der siddende under testningen, som sørger for det administra-

tive undervejs og som efterfølgende taster resultaterne ind – 

men det gør vi selvfølgelig gerne.  

 

Det er en udfordring for os at holde eleverne fra hinanden, så 

de ikke søger sammen på tværs af klasserne, men vi gør alt, 

hvad vi kan, og vi har sat ekstra personale på i pauserne.  

4. Økonomi (Budget 2021) 

 

10 min. 

Troels 

 

Gennemgang af budgettet 2021.  

Der er stadig faktorer, som mangler, så budgettet er lavet ud 

fra det, vi kender til på nuværende tidspunkt.  

5. Evaluering af forsøg med 

kortere skoleuge. 

 

10 min. 

Troels 

 

I foråret 2019 besluttede skolebestyrelsen, at de bakkede op 

om, at SIM benytter §16d, så eleverne har to timer mindre 

om ugen, og at der konverteres to timers undervisning om 

ugen til tolærerordning. Dette har vi gjort de sidste to sko-

leår.  

Skolen indstiller til, at bestyrelsen fortsat bakker op om dette 

også i kommende skoleår. Det prioriteres, at der er faglig 

kompetent støtte i tolærer-timerne. Det gavner alle elever.  

https://meet.google.com/fyx-fjrw-txo?hs=122&authuser=0
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Samtidig er det vores oplevelse, at det er med til at styrke in-

klusionen på vores skole. Det giver eleverne luft til at kunne 

nå større opgaver derhjemme, fritidsaktiviteter og fritidsjobs.  

Der er stor opbakning fra både elever og personale til at fort-

sætte med at udnytte §16d. 

 

Bestyrelsen bakker op om, at SIM fortsætter med at benytte 

§16d også i skoleåret 2021/2022. 

6. Revidere princip for samar-

bejde på SIM 

(Se bilag) 

 

10 min. 

Troels 

 

Princippet for samarbejde på SIM var tænkt, som et ”para-

plyprincip”, hvor flere underprincipper om samarbejdet mel-

lem skole og hjem skulle udarbejdes. Det er vi ikke kommet 

til endnu.  

Herudover har corona spændt ben for meget af det, som er 

beskrevet i princippet, og det er derfor ikke blevet udnyttet 

og benyttet, som vi gerne ville det.  

 

Beslutning: Princippet fortsætter uændret.  

7. Suppleringsvalg 

 

15 min. 

Troels 

 

Vi ved, at to bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde af be-

styrelsen til sommer, når de ikke længere har børn på SIM.  

 

Der skal ved suppleringsvalg findes et nyt bestyrelsesmed-

lem og to nye suppleanter. Dette kan afholdes i august, når vi 

har fået de nye 7.klasser ind af døren.  

Vi har ordinært valgt til bestyrelsen i foråret 2022, hvor fire 

bestyrelsesmedlemmer er på valg.  

 

For mange valg for tæt på hinanden øger risikoen for, at vi 

mister nogle af dem, som ellers ville have stillet op. Derfor 

ønsker bestyrelsen at gå med en løsning, hvor flere valg kan 

undgås, hvis det er muligt.  

8. Forslag til dagsordenspunk-

ter til dialogmøde mellem 

politiskudvalg og bestyrel-

sesformænd 

 

10 min. 

Marianne 

Mødet er den 7.juni, og punkter til dagsordenen skal sendes 

senest den 7.maj.  

 

Forslag til punkter:  

 Hvordan sikrer vi, at den nye skolepolitik anvendes 

og bruges?  

 Tilbagemelding på formandsrunden. 

 Skoleanalysen.  

 

Der er stadig mulighed for at komme med input til dagsorde-

nen – skriv blot til Marianne.  

9. Eventuelt 

 

Sidste skoledag for 9.årgang er mandag den 21.juni. Der er 

forældrerepræsentanter på tværs af klasserne, som er klar til 

at planlægge fejring for eleverne, når der bliver klare ret-

ningslinjer for, hvordan det kan lade sig gøre.  

 

Det går godt og planmæssigt i faglokale-processen. Der er 

afholdes jævnligt byggemøder i forskellige mødefora.  

 

Til generalforsamlingen i Hornsyld og Omegns Koordinati-

onsudvalg før påske blev en borgerbudgettering på 
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32.400kroner bevilget til vores skaterpark. Det er vi rigtig 

glade for. Projektgruppen bag Streetparken har lavet et su-

pergodt arbejde!  

Etableringen af streetparken påbegyndes, når eleverne går på 

sommerferie.  

 

Husk at sende punkter til dagsordenen! 

 
 

 


