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Skolen i Midten – Vi har fokus på elevernes læring og deres fremtid 

Nørremarksvej 1  ☺ 8783 Hornsyld  ☺ 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

13.05.2019 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen – afbud Rikke Markmann (ferie), Amalie & Amalie. Lucca kom senere.  

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Valg af ordstyrer Tine. 

2. Elevrådet netop nu 

 

 

 

Afbud fra elevrådet.  

3. Høringssvar vedr. ”Regule-

ring af skolereformen” 

Høringsfrist d 25.5. 

Punktet er drøftet på seneste 

møde. 

Se bilag. 

(Michael) 

 

Varighed: 10 minutter 

Det tilføjes, at vi på SIM har en problemstilling i forhold til 

de obligatoriske valgfag og de manglende faglokaler. En pro-

blemstilling, som vi har vanskeligt ved at løse selv, og som 

vi har behov for udvalget hjælp til.  

 Faglærere 

 Faglokaler 

 Transporttid (og transportøkonomi) 

 

Der udarbejdes et nyt forslag til høringssvar, som sendes ud 

til bestyrelsen til godkendelse.  

Skolebestyrelsesformanden underskriver.  

4. Skolens 10 års fødselsdag 

1.august 2019 

 

Der ønskes gode råd og ideer 

til, hvordan vi fejrer os? 

Hvilken rolle skal bestyrel-

sen have? 

 

Punktet skal behandles efter 

drøftelse på seneste møde. 

(LO, TBA) 

 

Varighed: 25 minutter 

Forslag/idéer: 

 Markere det internt på skolen og kun for de elever, 

som går her nu 

 Noget symbolsk – plante et træ? 

 Pressemeddelelse, pressedækning 

 Kagemand og åbent hus? 

 Der skal i hvert fald være noget for eleverne i skoleti-

den 

 Festligt indslag/underholdning – stand up? Musik? 

 Vigtigt at tidligere ansatte bliver inviteret 

 Pølsevogn? (Michael kender en ”pølsedame”, og 

Thomas undersøger hos Danish Crown) 

 Den store bagedyst 

 

Måske er der nogen, som kender nogen, der kan underholde? 

 

Skolen beslutter, hvordan programmet skal være – bestyrel-

sen bakker op! Enighed om, at det er en FØDSELSDAG og 
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ikke et JUBILÆUM, så vi skal holde det på et fornuftigt ni-

veau.  

5. Afgående SKB-medlemmer 

Hvem går af, og hvad gør 

vi? 

 

Suppleanter  

Der afholdes supplerings-

valg 

 

Varighed: 15 minutter 

Thomas og Rikke har børn på 9.årgang, og de ønsker at fra-

træde.  

 

Vi har to suppleanter: Anne Katrine og Sanne. De kontaktes. 

 

Der skal afholdes et suppleringsvalg. Troels undersøger nær-

mere, og der meldes ud.  

6. Kortere skoleuge 

 

Som besluttet på SKB-møde 

den 19.marts 2019 har vi ar-

bejdet videre med reducering 

af skoleugen. Orientering 

herom. 

 

Varighed: 10 minutter 

Vi havde ønsket os, at tirsdag og torsdag kunne blive kortere 

dage. Det har – pga. busserne – ikke været muligt.  

Det er kommunalt besluttet, at det er tirsdag og fredag, som 

kan blive kortere dage.  

 

Den lærertid, som frigives, skal bruges i undervisningen, så 

der vil blive flere timer med dobbeltdækning/holddeling/kol-

legasparring/støtte.  

Lærerne på SIM har allerede de seneste år arbejdet med at 

være med i hinandens undervisning, og de glæder sig til, at 

der kommer mere af det.  

 

Det er understøttende undervisning, som falder bort næste år 

(lektiecafe, faglig fordybelse om morgenen).  

 

Skolebestyrelsen er glade for, at eleverne får en kortere sko-

leuge, og at der bliver mulighed for tolærerordning m.m.  

7. Personalesituationen 

 

Varighed: 10 minutter 

Vi har en fast stilling og to barselsvikariater, som skal besæt-

tes pr. 1.august 2019.  

 

Som tidligere skrevet ud har Troels og Carsten haft samtaler 

med tre kandidater fra jobbanken i sidste uge. Den ene blev 

tilbudt et af barselsvikariaterne men har i mellemtiden fået 

en fast stilling. De to andre blev afslået pga. ikke helt pas-

sende linjefag.  

Det betyder, at stillingerne nu endelig er blevet slået op i 

dag! (Del meget gerne på facebook, så vi får opslaget ud).  

 

Der er fagfordeling på onsdag, men det kan kun blive en fo-

reløbig fagfordeling, for vi er nødt til også at have vores ny-

ansatte lærere med.  

 

Ansættelsesudvalget består af: Thomas, Lucca, Carsten, 

Rikke Markmann, Troels og Line. 

8. Referatet fra marts-mødet 

skal godkendes.  

Tine skrev som kommentar 

til referatet, 6.marts: Vedr. 

pkt. 4. Jeg har ikke opfattelsen 
af, at der er nogen, der ikke vil 

Hvordan godkender vi referaterne? 

Det er besluttet og står i forretningsordenen, at bestyrelses-

medlemmerne godkender referatet ved at skrive ”OK” via 

svar-alle-funktion, når de modtager referatet. Hvis man ikke 

er enig i referatet eller har ændringer, skrives en kommentar 
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have en mobilpolitik, men alene 
at det er indholdet, der er 
uenighed om og at vi gerne vil 
lave et grundigt forarbejde og 
ikke tage forhastede beslutnin-
ger. 

 

Varighed: 10 minutter 

hertil, og punktet tages på dagsordenen på næstkommende 

møde.  

Referatet skal godkendes som det første punkt på mødet. 

 

Punktet om mobilpolitik: 

Ændring til referatet fra 6.marts: Bestyrelsen var under mø-

det enige om, at der skal være en politik/en retningslinje om 

brugen af mobiltelefoner.  

 

Forslag:  

 der nedsættes en arbejdsgruppe, som indhenter erfa-

ringer fra andre skoler og går i dialog med personalet 

på SIM.  

 det ville være rart, hvis det nye regelsæt er klart fra 

skolestart 

 det skal ligge hos skolen at lave et udkast, som besty-

relsen skal godkende 

 det skal være meget overordnede retningslinjer 

 personalet skal høres – så kan bestyrelsen drøfte vi-

dere bagefter 

 

Lige nu er reglen, som ikke nedskrevet, sådan, at mobiler 

kun er en del af undervisningen, når det er aftalt. Hvis en 

elev ikke kan finde ud af det, tager læreren telefonen, og ele-

ven kan få den, når skoledagen er forbi.  

 

Beslutning: 

Punktet tages på dagsordenen på første skolebestyrelsesmøde 

i det nye skoleår.  

Troels og Line skriver de gældende regler ned, så de er syn-

lige for alle; både elever og forældre.  

9. Princip for samarbejde på 

SIM 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 13.maj 2019.  

10. Eventuelt 

 

Varighed: 10 minutter 

 Alle elever har fri 20.maj 2019 – 7.årgang har blå 

mandag, og 8.-9.årgang har ”erstatningsfri”, fordi de 

har været til uddannelsesmesse på en lørdag. De ele-

ver, som ikke deltog i uddannelsesmessen i Horsens, 

får ulovligt fravær, hvis vi ikke har hørt fra foræl-

drene.  

Personalet har pædagogisk dag.  

 Det næste skolebestyrelsesmøde flyttes, så de nye 

skemaer kan godkendes. Ny mødedato: 24.juni 2019.  

11. Punkter til kommende mø-

der 
 Mobilpolitik/retningslinjer for brugen af mobiltelefo-

ner (første møde i det nye skoleår). 

 Samarbejdsmøde med HIC (i starten af det nye sko-

leår) 

 
 


