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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

14.12.2021 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

18.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende:      Birgitte, Troels                                                                                       

(Tanja og Charlotte deltog via Meet) 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Tjek 

2. Valg af ordstyrer 

 

Marianne 

3. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

 

Elevrødderne har efterspurgt ideer i klasserne.  

Der var ønske om varm mad på bestilling. Hvis det ikke er 

bestilt på forhånd, kan man bruge hele sit frikvarter på at stå 

i kø.  

Det ville være dejligt med frugt, grønt og salater.  

Et ønske om mindre sandwiches. (Så ville der måske også 

blive solgt mindre slik.  

Dagens ret 

Kaffe og Iskaffe 

”Fredagstilbud” – en frugt og en bolle 

Indtænkning af højtiderne i maden 

Vegetariske retter 

 

 

Elevrådet ønsker et andet indhold i uge 6 – ikke kun men-

struation og prævention.  

Det ville være en god ide at have noget om grænser. Gerne 

noget om flere seksualiteter (fx besøg af en transseksuel).  

Et program for hver af årgangene.  

 

Færdselsdag. 

 

Ønske om papir på toiletterne i stedet for blæser.  

 

Øv, at vi har indesko-ordning.  

 

Det var et dejligt og velforberedt elevråd, som mødtes, og de 

har lyst til arbejdet og gå-på-mod.  

 

4. Kortere skoleuge? 

Drøftelse, orientering fra 

personalet og efterfølgende 

Personalet kan se både fordele og ulemper ved at reducere 

skoleugen fra uge 3.  
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beslutning. 

(25 min.) 

 

Line 

 

På 7. og 8.årgang betyder det en lektiecafetime mindre, og på 

9.årgang betyder det en valgfagstime mindre.  

 

Det er udelukkende det næste halve år, der er tale om. Det 

skal evalueres i løbet af foråret – og i hvert fald inden som-

merferien.  

 

Bestyrelsen synes, at vi skal prøve det af i det næste halve år.  

5. Tilbagemelding fra planlæg-

ningsmøde formænd 

(10 min.) 

 

Marianne 

 

Der er planlagt fællesbestyrelsesmøde den 20.januar. SIM-

bestyrelsen vurderer, at det er vigtigt, at vi kun afholder mø-

det, hvis vi kan mødes fysisk.  

 

Skolelederne fra Hornsyld, Rårup og Stouby var med til 

planlægningen sammen med formanden fra Stouby og Mari-

anne.  

 

Vi starter med at holde møde i en time for os selv – i fælles 

delen.  

På ledermødet i morgen drøftes den endelige dagsorden.  

Kalendergennemgang foreslås flyttet til punkt 1.  

Lokalsamfundet? Vi er ikke helt med på relevansen i dette 

punkt.  

6. Eventuelt 

- orientering fra Troels.  

10 min 

 

8.årgangs elever og forældre er i dag på aula blevet oriente-

rede om, at prøverne i de obligatoriske valgfag aflyses, og at 

den endelig standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter. 

Baggrunden herfor er, at de ikke kan nå at have den nødven-

dige vejlednings-/forberedelsestid inden prøverne, som 

skulle ligge i uge 2. Det er heller ikke muligt at aflægge prø-

verne senere end uge 2.  

 

Orientering om personale.  

 


