Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet senest kl.

30.10.2019

SIM -

17.00

19.00

Deltagere

Skolebestyrelsen

Fraværende: Lucca; Fiona

Emne – (ansvarlig)

Referat

1. Godkendelse af referat

Enkelte rettelser i referatet, som nu er godkendt.

2. Valg af ordstyrer

Troels

3. Elevrådet netop nu. Præsentation af elevrådsrepræsentanter.
(5 min.)

Velkommen til Anne, som er den nye formand for elevrådet.

Rikke, Anne, Fiona

På elevrådsdagen blev Anne valgt som formand, Fiona som
næstformand, Anna som klimarepræsentant og Line som referent.
Der skal laves en klimaindsats på skolen. Det skal fremlægges den 19.februar for kommunens klimaråd.
Ideer: skydeskiver over skraldespandene.
Elevrådet vil arbejde for at arrangere skolens jubilæum. Måske med kahoot?
Elevrådet vil gerne undersøge, om der er stemning for at
genindføre en skolefest.

4. Tilbagemelding fra dialogmøde med politikere.
(10 min.)

Der blev arbejdet med inputs til den nye skolepolitik i Hedensted Kommune.
Bestyrelsen på SIM havde ønsket at drøfte, hvordan IT bruges hensigtsmæssigt og udbytterigt i undervisningen, og
dette var et punkt på dialogmødet.

Henrik
5. Udarbejdelse af input til ny
skolepolitik i Hedensted
kommune.
Hvad mener SIMs bestyrelse? Troels styrer proces.
(1,5 time)

Proces gennemført og input sendt ind.
Oplæg fra udvalgsformand Ole Vind og chef for læring Marianne Bertelsen:
https://www.youtube.com/watch?v=OG5TS7urf_A&feature=youtu.be

Troels, Line
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6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg og plan for samtaler.
(5 min.)

Udvælgelse af kandidater: onsdag den 6.november 2019
klokken 16.30-17.30 på SIM.
Ansættelsessamtaler: tirsdag den 12.november 2019 fra klokken 16.

Troels
Bestyrelsen opfordres til at dele job-opslaget på facebook.
Se vedhæftede bilag.
Ansættelsesudvalg: Michael, AK, Rikke, Carsten, Troels &
Line
7. Henvendelse til udvalget for
læring ang. manglende faglokaler på SIM.
(5 min.)

Måske skal der tilføjes et afsnit, som beskriver den aktuelle
problematik om SIMs manglende mulighed for at producere
produkt til Hop-In?

Troels
Se vedhæftede bilag
8. Eventuelt
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