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 Skolen i Midten – Vi har fokus på elevernes læring og deres fremtid  

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

26.09.2018 

Mødested/lokale 

SIM 

Fra kl. 

17.00 

Til kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                                     Fraværende: Thomas Ryder, Camilla Grønnebæk 

  
 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Oplæg om SIM (TBA) 

Info og spørgsmål. 

Ca. 45 min. 

 

Troels gennemgik ledelsens model ”Mål, indsatser og værk-

tøjer”, hvor vi arbejder målrettet med vores indsatsområder: 

 Forbedre samarbejdet mellem hjem og skole 

 Forbedre resultatet i PFL ”T2” for områderne struktur 

og feedback. 

 Mindske andelen af elever, der får mindre end 4 i 

dansk og/eller matematik 

 PLC-udvikling 

 Udvikling og forbedring af samarbejdet med vores 

fødeskoler 

 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen inviteres på besøg i 

undervisningen, så de kan mærke vores hverdag. Dette afta-

les på forhånd. Der er mulighed for både fælles besøg og in-

dividuelle besøg.  

 

Vores UST-timer bruges som to-lærerordning, hvor der er 

fokus på at lave holddeling.  

 

Som noget nyt i år laves der forældrekurser, så man kan 

støtte sit barn med matematiklektierne. 

2. Forretningsorden. (Michael) 

Udarbejdelse af forretnings-

orden. Vedhæftet forslag 

som bilag fra Hornsyld. 

Ca. 30 min. 

 

Det er vigtigt at få de bedste betingelser for skolebestyrel-

sens arbejde.  

 

Forslag: Hedensted Kommune har udarbejdet styrelsesved-

tægter for skolebestyrelser. Dette kan vi tage udgangspunkt i 

og så tilføje det, som mangler, for at det passer på SIM. 

 

Kan vi få ændret på valgperioden? Det er ikke hensigtsmæs-

sigt på SIM, at man bliver valgt for 4 år.  

Forvaltning vil gerne behandle et forslag fra os, hvis vi udar-

bejder et sådant.  

Enighed i bestyrelsen om, at dette skal undersøges nærmere.  

 

Det besluttes, at når SIM har sin egen forretningsorden for 

skolebestyrelsen, lægges den på hjemmesiden. 
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Arbejdsgruppe, som tilretter/udarbejder forslag til forret-

ningsordenen: Tine og Troels. 

Udkastet sættes på dagsordenen på det næste bestyrelses-

møde.  

3. Principper. (Michael) 

Drøftelse af hvilke princip-

per vi starter med, og hvor-

dan der arbejdes med dem. 

Ca. 20 min. 

 

Principper er ikke regler men beskriver overordnet hvad vi 

vil.  

Vi vil have få, gode og grundigt bearbejdede principper, som 

personalet også kan se sig selv i, og som derfor bliver brugt.  

 

Forslag: Bestyrelsens tilsyn med principperne sættes i årshju-

let, så et princip er på dagsordenen. 

 

Beslutning: Bestyrelsen formulerer værdier og sender dem 

ud til afstemning hos elevråd og personale, som ”pointsæt-

ter” dem. De fem værdier, som får flest points, giver afsættet 

for det videre arbejde med principper.  

De værdier, som sendes til afstemning, skal stile mod at give 

eleverne den bedst mulige læring, undervisning og skoledag 

generelt.   

Lucca og Troels laver udkast til værdier. (Michael træder ind 

i arbejdsgruppen, når han vender tilbage fra det store ud-

land). De fokusgruppeinterviews, som er lavet med elever, 

forældre og lærere, medtages i arbejdet.  

4. Drøftelse af om det vil være 

aktuelt med et oplæg ved 

psyk. Signe Haltou om børn 

på sociale medier. (Tine) 

Ca. 15 min. 

Se bilag. 

 

Vi har allerede lignende tilbud i kommunen: René fra SSP er 

ude på 6.årgang, og på 7.årgang kommer han igen sammen 

med sine kolleger og laver ”My story”, som består af en klik-

kerundersøgelse, en temadag og et aftenarrangement for ele-

ver og forældre.  

Herudover er færdsel på de sociale medier en del af den dag-

lige undervisning. 

 

Punktet bevægede sig videre til en snak om forældredelta-

gelse til arrangementer. Vi har svært ved at forældrene til at 

møde op.  

Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at dette ændres, og punktet 

sættes på dagsordenen næste år. Bestyrelsen vil hjælpe med 

at markedsføre ”My life”-aftenen, så flere forældre møder 

op.  

5. Eventuelt her under afslut-

ning og punkter til næste 

møde. 

Ca. 5 min 

 

Punkter til næste gang: 

 Principper 

 Forretningsorden 

 Forældredeltagelse til arrangementer 

 Årshjul for bestyrelsen 

 

Da der endnu ikke er valgt formand og næstformand i elevrådet, deltager eleverne ikke i dette be-

styrelsesmøde.  

 


