Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet senest kl.

15.04.2020

SIM -

17.00

18.00

https://meet.google.com/uywtrad-ynu?hs=122
Deltagere

Skolebestyrelsen

Fraværende: René, Rikke, FionaDe

Emne – (ansvarlig)

Referat

1. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

2. Valg af ordstyrer

Troels

3. Elevrådet netop nu
(10 min.)

Det fylder meget med sidste skoledag – der er mange spørgsmål. Bliver det til noget?
De fleste synes, at det er ok, at prøverne er aflyst, men der er
også nogle enkelte, som er trætte af. Standpunktskaraktererne ophøjes til prøvekarakter. Det overvejes lige nu i samarbejde med de andre overbygningsskoler, hvordan der kan
aflægges en form for prøve (fx fremlæggelser) i de forskellige fag.
Eleverne oplever, at der er mange, som ikke møder op til
fjernundervisningen, men nu er lærerne begyndt at føre fravær, så så kommer folk 
På vegne af eleverne fortæller Anne, at det ikke er for hårdt;
det kører godt med undervisningen.
Lærerne har indtil nu haft forskellige systemer for, hvordan
de tjekkede op på, om eleverne var tilstede til undervisningen, og elever og forældre er blevet kontaktet ved fravær
uden begrundelse.
Fra i dag er det besluttet, at alle undervisnings-sessioner opstartes og afsluttes i Google Meet, og der føres fravær, hver
gang der skiftes fag.
På 8.årgang har lærerne besluttet, at eleverne skal slå deres
kamera fra, så en fornuftig dagsrytme understøttes.

4. Input til høringssvar på nye
politikker

Der har forud for mødet været mailkorrespondance mellem
bestyrelsesmedlemmerne, hvor forskellige input til vores høringssvar er luftet.
På dette møde besluttes det, hvem der udarbejder et udkast til
høringssvaret fra SIM – Michael og Marianne er valgt. De
laver udkast, og så opgraderer vi det sammen via mails.

Børn og unge:
https://www.hedensted.dk/media/6951305/boern_ungepolitik.pdf
Skole:

Et høringssvar skal være kort og præcist med budskaber, og
det skal ikke fylde mere én side.
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https://www.hedensted.dk/media/6951306/skolepolitik.pdf
Og se vedhæftede bilag.

Der er enighed om, at der er brugt flotte ord, og at politikkerne er fint formuleret, men hvordan sikrer politikkerne, at
det udmøntes? Hvordan opnår man det, hvis man ikke allerede har opnået det i dag?
Der mangler noget konkret, og det kan ikke gemmes i fin
grafik. Der er mange ”fluffede” ord. Hvad er det, vi som
kommune helt konkret gør? Flere medlemmer af bestyrelsen
har bemærket, at der benyttes en kommunikation, som der er
nogle læsere, der ikke kan forstå. Nogle sætninger skal læses
flere gange for at få forståelsen. Politikker udarbejdes også
til borgerne, så det er vigtigt, at de kan forstås.
Der står, at man har ret til det rigtige skoletilbud. Det falder i
øjnene….
Det er vigtigt, at der i høringssvaret bliver skrevet, at det har
været en rigtig god proces, og der er mange parter involveret.
Der kan ligeledes stilles spørgsmålstegn ved, hvordan dette
skal finansieres.
Der er en rigtig og god signal værdi i, at der fokuseres på det
hele menneske og vejen til fra barn til voksen i job. Det er en
tydelig holdningsændring, som skinner igennem.
Hvis det ikke allerede står der, bør det efterlyses, om der skal
stå noget om, at det er vigtigt, at det er de unges interesser,
de skal vælge uddannelse ud fra, så der ikke er en type af uddannelser som favoriseres frem for andre.

5. Personale/ressourcetildeling
20/21
TBA

Orientering om personalesituationen.

6. Eventuelt

Spørgsmål til, hvordan vi sikrer, at vores kommende 7.årgang føler sig godt taget imod, selvom møderne med dem og
deres forældre aflyses pga Corona.
Svar: vi er i overvejelser om, hvordan vi gør det bedst muligt. Vi er helt klar over, at det er problematisk, så vi forsøger
at tænke lidt alternativt. I forhold til klassedannelsen tænker
vi godt, at vi kan få den udarbejdet på en god måde.
Vi skal forsøge at sikre, at de, som har bekymringer, sørger
for at kontakte os. Måske kunne vores 9.årgangsoplæg til
kommende 7.årgang laves som video, der kan sendes ud?

Finansiering af erhvervsklassen overgår nu til SIM.
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