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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

07.04.2022 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: Birgitte Stærke (skolefest Stouby), Tanja, Mathias 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Der tilføjes et punkt 9, som blev besluttet på sidste bestyrel-

sesmøde: Nedsætte udvalg til princip-arbejde: ”Skolens ar-

bejde med elevernes udvikling i faglige og sociale sammen-

hænge”. 

2. Valg af ordstyrer 

 

Jette 

3. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

 

Drøftelse af fagdage: idrætsfagdage på 8.årgang kan blive 

lidt fjollede – der er nogle gange for meget teori.  

8. og 9.årgang er glade for at have fagdage; 7.årgang er ikke 

så glade for det, de synes, at der er for meget uro, og at det er 

lang tid at have det samme fag i 5 timer.  

Eleverne er enige om, at det er bedst med fagdage i 9.klasse, 

men det er også godt i 8. Man lærer at være god til fagdage.  

Det er godt med fagdage i dansk, matematik og engelsk. På 

9.årgang er idrætsfagdagene også gode.  

9.årgang er glade for, at fagdagene kan bruges til prøveforbe-

redelse.  

Det var for tungt, da tysk var en del af fagdagsrullet.  

 

Hedensted Ungdomsskolen laver musical igen i år. Elevrådet 

har hængt plakater op for forestillingen.  

 

Lang snak om dårlig kvalitet i toiletpapir.  

4. SKB-valg 

Aftaler om valgmøde 

(10 min.) 

Marianne og Troels 

 

Charlottes bidrag til præsentation af bestyrelsesmedlem-

merne forud for valget er desværre ikke kommet med i det, 

som er sendt ud. Det er en fejl! Det sendes med ud, når vi 

igen sender ud efter påske.  

 

Vi kan lave en bestyrelse med de kandidater, vi kender til nu, 

men vi skal som minimum også have nogle suppleanter.  

 

Hele bestyrelsen møder op til valgmødet den 26.april. Opfor-

dring til at forsøge at få så mange med-forældre med til valg-

mødet som muligt.  



 Side 2 af 3 

5. Gennemsyn og evt. godken-

delse af "princip for arbej-

dets fordeling mellem læ-

rerne og det pædagogiske 

personale" 

(15 min.) 

Line og Troels 

 

Godkendt.  

6. Økonomi (budget) 

(10 min.) 

Troels 

 

Kommunale budgetter kan være svære at gennemskue. Det 

er en udfordring, at der arbejdes med budgetår (kalenderår), 

og vi arbejder i skoleår.  

 

Vi har overført godt 1,1 million kroner fra sidste budgetår. 

Det er et overskud, som kommet i løbet af de sidste 3-4 år, 

og det kommer fra vores tildelinger til segregerede elever. Vi 

har prioriteret at bruge overskuddet til ”varme hænder”.  

 

Vi forventer at gå ud af 2022 med et overskud på godt 

600.000kr.  

 

Fra august 2022 forventer vi at skulle bruge hele vores tilde-

ling til segregerede elever.  

 

I kommende skoleår har vi flere elever i, som tager på efter-

skole i 9.klasse, og vi får ikke helt så mange elever ind i 

7.klasse, som forlader os. Der er faldende børnetal.  

Samtidig har vi færre mellemkommunale timer i kommende 

skoleår.  

Det betyder, at vi i kommende skoleår skal spare 1,5 fuld-

tidsstillinger.  

 

7. Evaluering af kortere sko-

leuge. 

(20 min.) 

Troels, Rikke & Carsten 

 

På fællesteammødet i går var den kortere skoleuge på dags-

ordenen. Der var generelt tilfredshed.  

Nogle 9.klasseselever har lavet en skriftlig fremstilling – 

blogindlæg – hvor de har beskrevet fordelene ved og behovet 

for en kortere skoleuge.  

Lærerne beskriver, at det giver bedre timer til sidst på dagen, 

når skoledagen ikke er så lang.  

Det opleves, at overskuddet hos eleverne er blevet større.  

 

På elevrådsmødet var der nogle, som er rigtig glade for, at 

det er fredag, der er kort. Andre syntes, at det kunne være 

bedre at dele det mere ud.  

 

Generelt har forældrene oplevet den kortere skoleuge posi-

tivt. Deres børn har fået mere overskud til det faglige.  

På negativ-siden har enkelte forældre savnet den lektiecafé-

time, som den kortere skoleuge har kostet.  

 

Det bør undersøges, om det kan lade sig gøre at lave en an-

den dag end fredag kortere. Kan busplanerne ændres? 
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Aftaler/beslutningen:  

 Det besluttes, at der også i kommende skoleår 

2022/2023 er en kortere skoleuge.  

 Der udarbejdes survey blandt eleverne, så vi kan 

finde ud af, hvilken dag de helst vil have kortere.  

 I foråret 2023 træffer bestyrelsen beslutning om, 

hvorvidt den kortere skoleuge også skal gælde for 

skoleåret 2023/2024 

8. Evaluere/revidere princip for 

samarbejde på SIM (husk 

når vi evaluerer et princip er 

det bla. også her vi udfører 

vores tilsynspligt, så forbe-

red jer gerne på hvad I vil 

høre mere om) 

 

(20 min.) 

Line og Troels 

Det er et stort ønske, at vi igen forsøger at få ”lokket” foræl-

drene hen på skolen. Rejseugen på 7.årgang er meget velbe-

søgt – kunne man lave noget lignende på de andre årgange? I 

så fald vil det være vigtigt, at eleverne er involveret.  

Der mangler de positive historier og tilbagemeldinger til for-

ældrene. ”Det har været en megagod fagdag” eller ”vi har 

haft en supergod volleydag”….vi mangler de positive histo-

rier. Lige nu er det primært de negative historier, som kom-

mer til at fylde.  

 

Der er erfaring med succesfulde arrangementer: matematik-

cafeer, netværk for forældre til ordblinde, temaaftener for 

ordblinde.  

 

Særligt på 8.årgang er der en oplevelse af, at de pga corona 

er blevet snydt for meget: hop-in, rejseuge osv.  

Vi skal lære at være sammen på tværs igen.  

 

Kan vi begynde at bruge facebook igen? Det er en god plat-

form, som hurtigt kommer ud til forældrene. Det er et godt 

sted at fortælle de gode historier.  

Aula er mere ”skolerelateret”, og det kan opleves som en op-

gave, når man som forælder skal derind.  

 

Beslutning: princippet godkendes.  

 

9. Nedsætte udvalg til princip-

arbejde: ”Skolens arbejde 

med elevernes udvikling i 

faglige og sociale sammen-

hænge”.  

Det er aftalt, at Linda og Rikke skal fortælle som fagkonfe-

rencer. Linda inviteres med til næste bestyrelsesmøde.  

 

Udvalg: Charlotte, Marianne, AK, Line 

 

Udvalget mødes efter præsentation fra vejlederne.  

10. Eventuelt 

 

Drøftelse af effekten af fællesbeskeder ud til en hel årgang. 

Det er vigtigt at skrive, at de involverede elevers forældre er 

direkte kontaktet.  

 Næste møde, 10.maj, er et langt møde (3 timer); der er natur-

ligvis forplejning.  

 
 

Muligt punkt til næste fællesbestyrelsesmøde: teoridelen i de kreative fag og idræt.  


