
Skolebestyrelsesmøde 

Mødedato
9.3.2020

Mødested/lokale
SIM - 

Mødet påbegyndt kl.
17.00

Mødet afsluttet senest 
kl.
19.00

Deltagere
Skolebestyrelsen                   Fraværende:

 

Emne – (ansvarlig) Referat - Lucca
• Godkendelse af referat

5 min. Intet at bemærke

• Valg af ordstyrer Troels 

• Elevrådet netop nu
(Anne)
10 min.

Klimamøde i Hedensted med 3 
repræsentanter fra SIM - hvad gør skolen 
som klimaindsats. 
Affaldsortering er indført - det går ikke så 
godt. Hvis det ikke bliver sorteret, skal det 
alligevel altsammen smider til forbrænding. 
Troels og et par fra elevrådet har været 
rundt for at opfordre til at man tager 
affaldssorteringen seriøst. 

• Bemærkning til kvalitetsrapporten 
og en præsentation af egne data.

Udkast til kvalitetsrapport er fremsendt i 
tidligere mail.
(Troels+Line)
20 min.

Vores bemærkning: ” Resultatet i 
læringsinformationen er ikke tilfredsstillende. 
Vi bemærker dog en positiv udvikling i 
resultatet af nationale test fra 6. til 8. klasse. Vi 
har kendt resultaterne siden foråret 2019. Der 
er på baggrund af analyse af et bredt spektrum 
af skolens data igangsat/fortsat en række 
initiativer: erhvervsklasse, særlig indsats og 
ekstra ressourcer i matematik og dansk samt 
fagkonferencer, hvor der aftales indsatser på 
klasse-, gruppe- og individniveau. Desuden har 
skolebestyrelsen besluttet, at vi på SIM 
forkorter skoleugen med 2 timer for at udnytte 
de frigivne ressourcer til at øge antallet af timer 
med tolærerordning.”
Troels fremlægger et rids af resultatet fra den 
sidste rapport - sammenligning 8. klassetrin 
med deres resultater i 6. klasse og med 
landsgennemsnittet. 
Det er dette der ligger bag vores bemærkning.

• Tilbagemelding fra dialogmødet 
mellem formænd, skoleledere og 
politisk udvalg. 
På dagsordenen var den nye 
skolepolitik.

(Michael)
15 min.

Michael, Carsten og Troels var afsted til 
dialogmødet - 
Der er lavet ny skolepolitik og ny 
børneungepolitik. Frem for at være 
resultatorienteret, handler det nye mere 
om at blive til nogen i stedet for at blive til 
noget. Først var der en præsentation, 
efterfulgt af dialoggrupper, hvor man kunne 
få uddybet tiltaget. 
Der skal stadig være fokus på læring, men 
det skal være koblet op på 
dannelsesarbejdet. 
Der kommer et høringssvar efter 
dialogmødet - i begyndelse af april. 
Det er vores oplevelse at politikerne har 
lyttet. 

• Opfølgning på fælles 
bestyrelsesmøde, herunder 
behandling af princip for 
samarbejde mellem bestyrelserne. 
Det foreløbige princip er vedhæftet 
som bilag og er et forslag fra 
skoleledergruppen.

(Troels)
15 min.

Vi var bedre forberedt på mødet end de 
andre, da vi som skolebestyrelse fra SIM 
kende skolen. De andre har mange 
uopklarede spørgsmål og bekymringer. 
Da vi ikke snakker samme sprog/ikke har 
samme udgangspunkt, har vi brug for at 
have et grundlæggende formål. Troels har 
rundsendt et forslag til princip for det 
fælles bestyrelsesarbejde. 
Det fælles bestyrelsesmøde kan bruges til 
at informere om, hvordan 
bestyrelsesarbejdet og det professionelle 
arbejde går på de forskellige skole. 
Vi skal have fortalt den gode historie til 
forældrene ude på fødeskolerne. 
Det væsentligste er punktet - at skabe et 
fælles læringssyn og  forståelse for 
elevernes samlede skoleforløb fra 0.-9. 
klasse. 

• Regnskab 2019
Se bilag.
(Troels)
10 min.

Regnskab er fremsendt.
Skolen har lavet et overskud på 1/2 million. 
El og vand er mængdestyret. Vi har brugt 
mindre, men vi får ikke pengene. 
Troels undersøger, om praksis for 
besparelse på el og vand ændres/er 
ændret. 
Overskudet/underskudet plejer at bliver 
overført. Vores overskud kommer fra en 
besparelse på ansættelser - timelærer til 
musik (skal betales næste år) en periode 
uden dækning af en lærerstilling og lign. 

• Vedtagelse af 
klassesammenlægningsprincip.
Se bilag. Det vedhæftede er vores 
endelige forslag efter behandling på 
personalemøde.

(Troels+Line)
10 min.

Troels og Line har efterbearbejdet skriv om 
klassesammenlægningsprincip - alle 
punkter der var uenighed om er fjernet. 
Enighed om, at vi støtter op om oplægget. 

• Aftaler om SKB-valg
(Michael+Troels)

10 min.

Der skal findes 3 til skolebestyrelsesvalget 
og 2 yderligere til suppleanter. Stillerne 
skal have meldt sig senest 17/4
Valg til skolebestyrelsen er 23/4
Forslag til vedtægtændring i forhold til 
valgperioder tages op på næste 
skolebestyrelsesmøde - vi har fået 
mulighed for at lave 2 års perioder. 

• Eventuelt
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af skolens data igangsat/fortsat en række 
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mellem formænd, skoleledere og 
politisk udvalg. 
På dagsordenen var den nye 
skolepolitik.

(Michael)
15 min.
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