Skolebestyrelsesmøde

Mødedato
21.01.2021

Mødested/lokale
https://meet.google.com/yqq-vsgxxfv?hs=122&authuser=0

Deltagere
Skolebestyrelsen (uden elever)
Emne – (ansvarlig)

Mødet påbegyndt kl.
17.00

Mødet afsluttet senest kl.
18.30

Fraværende:
Referat

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Valg af ordstyrer

Rikke

3. Velkomst til Tanja, præsentation

Velkommen til Tanja, som er vores nyeste medlem af bestyrelsen.

af hende og os.
Alle
10 min.

4. Status på onlineundervisning og
Coronasituationen på SIM.
Troels, Carsten og Rikke
10 min.

Før hjemsendelsen var vi nødt til at sende to årgange hjem grundet et enkelt tilfælde af corona. Nogle elever og mange lærere skulle testes. Det
viste sig heldigvis, at smitten ikke var båret videre.
Det er vores klare oplevelse, at vi er godt kørende med fjernundervisningen, og vi er meget stolte af både elever og lærere! Der er i den grad omstillingsparathed.
Eleverne er generelt betragtet gode til at deltage i denne form for undervisning. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer. Når vi oplever fravær/manglende deltagelse, kontaktes hjemmet.
Vi har ikke mange forældrehenvendelser – det tager vi positivt.
Dejligt, at der kom et skriv ud om, hvordan man går i skole på denne
måde, så der er klare forventninger også til hjemmet.
Supergod idé med fælles madlavningstilbud på 9.årgang.
Der er nogle fagområder, som det er vanskeligt at undervise i på denne
måde. Vi gør det så godt, som vi kan.
Vi fornemmer, at eleverne er ved at være trætte af at gå i skole på denne
måde – og det har vi fuld forståelse for! Vi forsøger at finde veje til at
kompensere for dette.
Fra næste uge kører vi fuld fagrække (med undtagelse af valgfag). Der
vil også være trivselssamtaler med alle elever, så vi danner os et overblik
over hvilke elever, vi skal være særligt opmærksomme på.
Fra næste uge er der prioriteret en ugentlig kontakttime i alle klasser. Her
vil der være fokus på det sociale og på fællesskabet.
I det nye skema er der også prioriteret naturfagsdage på 8. og 9.årgang.
Det er stadig en udfordring at få eleverne til at tænde kameraerne. Det
har stor betydning for samarbejdet, at eleverne har tændt for både kamera
og mikrofon i fx gruppearbejde; det giver motivation og interaktion på en
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helt anden måde.
Det vil fortsat være et fokusområde for os.
Eleverne er gode til at søge hjælp i undervisningen. Fremover vil der
blive brugt tid på en-til-en-undervisning og ekstra støtte/omsorg til de
elever, som har brug for det.

5. Godkendelse af princip for undervisningens organisering - evt en
plan for udarbejdelse af de uddybende principper(eller hvad der
skal være det næste)?
Line og udvalget.
10 min.

Princippet er godkendt og lægges på skolens hjemmeside.
Både undervisningsdifferentiering, understøttelse af elever og elevernes
hjemmearbejde kunne være interessante at arbejde videre med. Marianne
og Troels sætter underprincipperne i årshjulet.
Vi skal helst have mindst tre forældrerepræsentanter i udvalget – Lucca
og Trine fortsætter gerne. AK og Tanja melder sig også til at være med.
Rækkefølge: 1) hjemmearbejde, 2) undervisningsdifferentiering og
3) understøttelse af elever.
Line indkalder udvalget, når vi modtager et opdateret årshjul.

6. Status økonomi 2020
Troels
5 min.

7. Procedure omkring udtrædelse af
skolebestyrelsen
Marianne
15 min.

Vi overførte knap en halv million fra 2019 til 2020. Herudover er andelen af segrerede elever faldet. Dette har vi investeret i ekstra lærerressourcer til understøttelse af elever og to-lærerordninger.
Vi forventer et samlet overskud på 1,2-1,3 millioner kroner.
Det endelige regnskab foreligger i marts. Dette præsenteres for bestyrelsen, når det foreligger.
Forslag om, at bestyrelsen får skrevet i forretningsordenen hvilken procedure, vi følger, hvis et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Der er ikke lavet fællesprocedure herfor i Hedensted Kommune, så derfor ønsker bestyrelsen at udarbejde egen procedure.
Fuld opbakning fra bestyrelsen til at få dette indskrevet i vores forretningsorden.
Marianne laver udkast til tilføjelse til forretningsordenen. Her beskrives
også, hvornår man meddeler udtrædelse af bestyrelsen, hvis man ikke ønsker at fortsætte, når man ikke længere har barn på SIM.
Sættes på dagsordenen næste gang.

8. Høringssvar
Kort om kommende høringssvar.
Troels
5 min.

Høringsbrevene om ”Ny organisering omkring udskolingselever i specialklasserne” og ”ny organisering af dansk som andetsprog” kom i går og
er udsendt.
I forhold til dansk som andetsprog er der frist for høringssvar allerede
den 12.februar.
Der er skoleledermøde på tirsdag, hvor der er mulighed for at stille
spørgsmål til begge områder. Bestyrelsen kan sende spørgsmål til Troels/Line senest i weekenden, hvis der er spørgsmål, vi har behov for afklaring på, før vi udarbejder høringssvar.
Der indkaldes til ekstraordinært høringssvarsmøde. Link sendes ud.

9. Eventuelt

Drøftelse af kommende ansættelser.
Spørgsmål til konfirmationer – det bliver spændende, hvad der kommer
til at ske…
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