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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

23.02.2022 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: Malthe, Trine, Charlotte, Birgitte, Tanja og Jette. 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Godkendt 

2. Valg af ordstyrer 

 

Marianne 

3. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

RM&gutterne 

 

Evaluering af uge sex: Blev ikke helt det, vi havde tænkt pga 

restriktioner, men med mere fokus på emnet end tidligere. 

 

Trivselsundersøgelse: Elevrådet har dykket ned i spørgsmå-

lene og forsøgt at se på, hvad vi kan forvente. 

Vi evaluerer på resultatet når undersøgelsen er gennemført. 

 

4. Oplæg til det videre arbejde 

med principper v. Line og Tro-

els. Herefter drøftelse. 

(30 min.) 

LO, TBA 

Se referat fra d. 25.10.2021 pkt.6. 

 

Der skal nedsættes principper ud fra folkeskolens §44, stk 2 

(bilag) 

Pkt 1 Findes i ”Princip for undervisningens organisering” 

Pkt 2 mangler vi, evt et ”Princip for inklusion” 

Pkt 3 kan tilføjes i ”Princip for undervisningens organise-

ring” 

Pkt 4 Findes i ”Princip for samarbejde på SIM” 

Pkt 5 Findes i både ”Princip for undervisningens organise-

ring” og ”Princip for samarbejde på SIM” 

Pkt 6 Ikke beskrevet – LO har lavet et udkast med inspiration 

fra Skole og Forældre 

Pkt 7 Ikke beskrevet, kan tilføjes i ”Princip for undervisnin-

gens organisering” 

Pkt 8 ikke relevant. 

 

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og det pæda-

gogiske personale. Udkast udleveret som bilag. 

 

Skolebestyrelsen beslutter, at det med rødt i udleveret bilag 

fjernes. ”Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og 

det pædagogiske personale” sendes ud til den resterende be-

styrelse forud for næste møde til gennemsyn og evt godken-

delse. 
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Layoutet på vores principper ønskes ensrettet. 

 

Forslag: 

Vores næste fokusområde skal være pkt 2 ”Skolens arbejde 

med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fælles-

skaber”.  

Udvalg nedsættes på næste møde. 

 

Principperne ligger i årshjulet, så vi sikrer, at de evalueres 

hvert år. 

5. Evaluering af ”princip for un-

dervisningens organisering” 

(10 min.) 

TBA, LO 

Se bilag. 

Skoledagens længde tilrettes ikke i princippet for nu. 

Der er lovhjemmel til det, der fremgår af princippet. Vi er 

nødt til at have udstukket rammen for kommende skoleår før 

vi retter til i princippet. 

 

Fagdagene ligger i en fremtidig drøftelse. De giver bindinger 

i resten af skemalægningen. Princippet revideres i forhold til 

hvilken beslutning, vi træffer i forhold til fagdagenes fremti-

dige berettigelse. 

 

I forbindelse med øget Corona-fravær har det været nødven-

digt at afvige fra vores princip for vikardækning, idet klasser 

to gange er blevet sendt hjem på en fagdag pga manglende 

mulighed for vikardækning. Dette er aldrig sket før, men si-

tuationen har været meget presset i den runde, hvor persona-

let har været Corona-ramt. 

I forbindelse med overgangsperiode mellem to lærere i x-

klassen, har princippet været overholdt i mht vikardækning. 

 

Valgfagsprøven for 8. årgang blev aflyst igen i år pga Co-

rona-nedlukning. Dermed er standpunktskarakteren ophævet 

til prøvekarakter. 

 

UST timerne kommer tilbage på planlagt niveau med nyan-

sættelse pr 1/3 og lærer, der kommer tilbage fra barsel. 

6. Evaluering af ”princip for brug 

af mobiltelefoner på SIM” 

(10 min.) 

Se bilag. 

TBA, LO 

Der er forskel på, hvordan de enkelte lærere tolker princip-

pet. Det er ikke optimalt at starte timen med at inddrage tele-

fonen i forhold til at starte konflikter. 

Ensretningen var større umiddelbart efter vedtagelsen af 

princippet. 

Princippet er bredt formuleret med plads til den enkelte læ-

rers opfattelse af, hvornår telefonen forstyrrer undervisnin-

gen. 

Det er rart, at princippet giver en guideline for både elever 

og forældre om, hvad reglerne er omkring mobiltelefoner. 

Samtidig signalerer det ikke, at vi er teknologiforskrækkede. 

Princippet fungerer i dagligdagen. 

Princippet er evalueret og godkendt. 

 

7. Skolebestyrelsesvalg 2022 TBA skriver ud, hvem der er på valg. 
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(20 min.) 

Se bilag. 

TBA, Marianne 

Valgmøde den 26/4 2022 kl 19.00 

 

Valgbrevet er teksttungt, men der er ting, der rent lovmæs-

sigt skal fremgå af brevet. 

Forslag fra bestyrelsesmedlem: En video, med beskrivelse af, 

hvad det vil sige at deltage i skolebestyrelsen.  

Evt kunne nogle elever lave en video, der appellerer til, at 

forældrene stiller op. 

 

Besluttet: 

Nuværende skolebestyrelsesmedlemmer skriver hver 4-6 lin-

jer om, hvem de er og hvorfor de har valgt at stille op til sko-

lebestyrelsen. Beskrivelsen skal indeholde et foto. 

Hver især sender deres præsentation til line.b.olesen@heden-

sted.dk  og troels.b.andersen@hedensted.dk senest 1. april 

2022, materialet sendes samlet ud sammen med valgbrevet 

den 7. april 2022. 

8. Eventuelt 
 

Eleverne på 8. årgang efterlyser fælles aktiviteter, hvor de 

kan blive rystet sammen efter Corona. 

9. årgang er begyndt at holde fester, som styrker fællesska-

bet. 

Volleydagen fremhæves som en hyggelig dag.  

Hvad kan elevrådet arrangere af fælles aktiviteter? Evt mø-

des om noget fælles på siddetrappen. 

Vi er obs på, hvad trivselsundersøgelsen viser om dette 

punkt. 

 

Fælles bestyrelsesmødet er aflyst den 7/4-22. Vi holder vores 

eget møde den 7/4-22. 

 

Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer melder afbud til mø-

derne, hvis man er forhindret i deltagelse, så vi ved på for-

hånd om vi kan afvikle et møde, hvor vi er beslutningsdyg-

tige. 
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