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Skolen i Midten, Nørremarksvej 1, 8783 Hornsyld, 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

25.10.2021 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                   Fraværende: 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Godkendt 

2. Valg af ordstyrer 

 

Marianne 

3. Elevrådet 

 

(10 min.) 

 

Velkommen til Malthe og Mathias   

 

Elevrådet har været samlet for første gang. Det var kun kort, 

så det vil først være næste møde, hvor der er punkter på 

dagsordenen.  

4. Tilbagemelding fra formæn-

denes dialogmøde med poli-

tisk udvalg. 

 

(15 min.) 

Marianne 

Marianne og AK var sammen til dialogmøde med det politi-

ske udvalg i starten af oktober.  

Økonomien for skoleområdet blev gennemgået. Herudover 

var det mest mellemformer og ændringerne på specialunder-

visningsområdet, som blev drøftet.  

Det er vanskeligt at følge med og ”gennemskue det”, når tal-

lene gennemgås.  

Rengøringen på skolerne er ikke optimal. Det skulle blive 

bedre fremadrettet.  

5. Kantineordning. 

Der ønskes en drøftelse af 

ordningen og evt. formule-

ring af invitation af HIC. 

 

(20 min.) 

Troels og Line 

 

Vi vil gerne samarbejdet med HIC, og vi ønsker at støtte lo-

kalt – men vi vil også gerne et sundere alternativ til den nu-

værende kantineordning.  

 

Elevrådet drøfter på næste møde, hvilke ønsker eleverne har 

til kantinen. Hvad er godt i kantinen nu – og hvad kunne 

være anderledes? 

 

Bestyrelsen – repræsenteret ved AK, Birgitte, Troels og Line 

- inviterer repræsentanter fra HIC til et samarbejdsmøde, 

hvor også elevernes ønsker medbringes.  

6. Drøftelse og prioritering af 

nye principper. 

 

(25 min) 

Marianne 

 

Vi har på et tidligere bestyrelsesmøde truffet beslutning om 

hvilke principper, vi skal arbejde med i bestyrelsen.  

Vi mangler følgende lovpligtige områder, som skal beskrives 

i principperne: 

1. Skolens arbejde med elevernes udvikling i faglige og 

sociale fællesskaber 



 Side 2 af 2 

2. Opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i 

kommunal musikskole eller eliteidræt i idrætsfor-

ening 

3. Samarbejdet mellem skole og hjem om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet (er lavet – men bør 

nok udvides) 

4. Opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i 

kommunal musikskole eller eliteidræt i idrætsfor-

ening 

5. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 

undervisningen 

6. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

7. Skolefritidsordning (ikke relevant for SIM) 

 

Punkt 3, 4 og punkt 5 kan evt indskrives/tilføjes i det alle-

rede eksisterende princip om samarbejde.  

 

Principperne skal lægge sig op af skolens værdier.  

 

Beslutning: 

Det er arbejdet med elevernes udvikling i faglige og sociale 

fællesskaber, som er det næste, der skal beskrives.  

På bestyrelsesmødet i december inviteres vores to vejledere 

til at fortælle om vores fagkonferencer. Troels og Line for-

tæller om elevplaner.  

Herudover giver Troels og Line også et bud på, om nogle af 

de endnu ikke beskrevede principper kunne høre til under et 

allerede eksisterende princip.  

Der afsættes god tid til dette punkt.  

 

Herefter besluttes det fra møde til møde, hvilke områder som 

skal beskrives som det næste.  

7. SKB-møde d. 11.11.2021. 

forslag om omlægning til 

deltagelse i skolepolitisk 

møde på Stjernevej Skolen 

 

Se bilag 

(5 min) 

Troels 

Beslutning: vi deltager i det skolepolitiske møde på Stjerne-

vejskolen.  

8. Eventuelt 

 

 

 
 

 


