Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet senest kl.

10.09.2020

SIM -

17.00

19.00

Deltagere

Skolebestyrelsen
Fiona og Christina deltog i punkt 1-4

Emne – (ansvarlig)

Fraværende: Lucca, Rikke

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Valg af ordstyrer

Marianne

3. Elevrådet netop nu
(5 min.)

Elevrådet har konstitueret sig.
Formand: Fiona
Næstformand: Christina
Klimaråds-repræsentant: Cecilie (suppleant: Markus)
Elevrådet har rettet henvendelse til Troels. De synes, at man
sidder dårligt på stolene, og de efterlyser puffer (det viste
sig, at alle pufferne står på 8.årgang).
Herudover er elevrådet ikke tilfreds med det nye håndsprit,
vi har fået – det lugter dårligt, og det gør, at eleverne ikke vil
bruge det. Kenneth er ved at undersøge, om vi kan få det byttet.
Elevrådsdagen flyttes til foråret.

4. Indsatsområde læsning i
SIM-netværket.
Linda Kramer læsevejleder
SIM+fødeskoler giver en
kort gennemgang. Herefter
mulighed for spørgsmål
Se bilag
(45 min.)
Troels, Linda
5. Princip for undervisningens
organisering nedsættelse af
udvalg (Pt. Henrik, Lucca)

Kort gennemgang af læseindsatsen. Debat.
Generelt stor opbakning til projektet. Dejligt og vigtigt, at de
fem skoler arbejder sammen, og at eleverne betragtes som et
fælles ansvar fra 0.-9.klasse.
Styregruppen arbejder lige nu på, hvordan forældrene bliver
involveret – og ikke mindst, hvordan projektet præsenteres
og formidles ens på alle skolerne. Herunder vil der også være
fokus på forældrenes vigtige opbakning.

Lucca er stadig interesseret i at være med til at formulere et
udkast til princippet.
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Udvalget har til opgave at
formulere et udkast til princippet.
På tidligere møder er besluttet, at form og opbygning
skal følge bestyrelsens opbygning og struktur for principper.
Udvalget skal komme med
et oplæg på næstkommende
skb-møde.

Trine melder sig til også at deltage i udvalget. Henrik er også
med (befinder sig dog i Norge i hele november, men kan deltage i møder online). Line deltager som ledelsesrepræsentant.
Fint, hvis princippet lægger sig op ad den nye skolepolitik.
Udvalgets første opgave er at formulere et punkt til et bestyrelsesmøde, hvor der gives plads til den nødvendige drøftelse
og afgrænsning af princippet. Der sættes god tid af til punktet.

(5 min)
Marianne
6. Evt. input til dialogmøde.
Finansiering af folkeskolen – er der truffet beslutning om,
(Skal sendes til læring senest hvordan underfinansieringen af skoleområdet i Hedensted
bliver dækket?
d. 15.09.2020)
(10 min)

Orientering til Udvalget for Læring om læseindsatsen i SIMnetværket. Give mulighed for, at de kan følge projektet.

Troels, Marianne
7. Forretningsorden revideres
Det tilføjes i forretningsordenen, at der årligt er to møder,
Det forventes, at forretnings- som er en time længere.
ordenen er læst og man medbringer eventuelle kommentarer til drøftelse.
Se bilag.
(15 min)
Troels
8. Godkendelse af princip for
skemalægning.

Overskrift tilføjes – herefter er princippet godkendt.

Se bilag
(5 min)
Line
9. Årshjul
Årshjulet laves færdigt og
vedtages så det kan lægges
på hjemmesiden.
Se bilag
(15 min)
Troels

Ændring af tidsangivelser, så møderne er 17-19 (med undtagelse af de tre møder, som er længere)
”Princip for…” ændres til ”Udarbejdelse af principper”.
Ændring af punktet på oktobermødet om ”Princip for undervisningens organisering”, så det passer med det, som er besluttet på bestyrelsesmødet d.d.
Samarbejde med kantinen sættes på dagsordenen på oktobermødet.
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Herefter er årshjulet godkendt og lægges på hjemmesiden.
10. Evaluering klassesammenPunktet udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. tidsnød.
lægning, herunder revidering
princip, redegørelse af proces forår 2020.
kommentarer rettelse
Se bilag
(10 min)
Line
11. Eventuelt







Orientering om samarbejde med musikskolen fra
1.oktober 2020
Orientering om legepladstilsyn.
Uddannelsesmesse er aflyst. Hvad betyder det for afvikling af pædagogisk dag på SIM?
Kantine – send tilbagemelding med holdning til Troels
Udfordring med mobilepay-betaling for de 7.klasseselever, som ikke er fyldt 13 år.

Enighed om, at vi skal hjælpe hinanden med at overholde tiden under mødet.
Punkter til kommende møde

9.årgangs udgangstilladelse
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