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Skolen i Midten  

Nørremarksvej 1  8783 Hornsyld   Tlf. 79833100 

Skolebestyrelsesmøde   
 

Mødedato 

31.10.2018 

Mødested/lokale 

SIM -  

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

19.00 

Deltagere  

Skolebestyrelsen                              Fraværende: Carsten, Camilla, René, Thomas 

  

 

Emne – (ansvarlig) Referat  

1. Elevrådet netop nu 

(10 min.) 

Velkommen til de nye elevrådsformænd – Amalie fra 7.C og 

Amalie fra 8.G.  

 

Der var elevrådsdag for kommunens elevråd i september. 

Her blev der lavet udkast til et årshjul og ”regler” for elevrå-

det.  

 

I elevrådet er de enige om, at det vil være en god ide at have 

en ordstyrer på deres møder.  

 

Arbejdsområder i dette skoleår: 

 Mindske hærværk, så skolen ikke skal bruge så 

mange penge på at købe nye ting 

 Bedre udluftning i klasserne 

 Juleklippedag, hvor elevrådet laver en konkurrence, 

hvor den pæneste klasse vinder 

 Studietur 

 Det ville være dejligt med morgensang, men vi har i 

øjeblikket ikke nogen, som kan spille klaver 

2. Byfestplanlægningen for 

Hornsyld og Bråskov for 

2019 er gået i gang. Den bli-

ver afholdt 22-25 maj 2019. 

Kan vi drøfte om SIM kan 

bidrage med noget til byfe-

sten. Det kan være under-

holdning, udstilling, hjæl-

pere, alt er velkommen.  

(10 min. Tine) 

 

Forslag om at tage kontakt til ungdomsklubben ifht. at lave 

noget for de unge fredag aften.  

 

Som skole dækker vi fire lokalområder, og vi har ikke mulig-

hed for at deltage i alle byfesterne. Derfor deltager vi ikke i 

Hornsyld.  

3. Forretningsorden 

Drøftelse og beslutning.  

Se bilag. 

(20 min. Tine, Troels) 

Tine og Troels har sammen lavet rettelser og undringer i ud-

kastet fra Hornsyld Skole.  

Herudfra udarbejdes forretningsorden for skolebestyrelsen på 

SIM og ændringerne skrives direkte i dokumentet. (Se bilag)  

4. Værdiarbejde. 

Oplæg og proces v. Lucca 

På grund af tidsnød udskydes punktet til næste møde.  
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og Troels. 

Det vil være en fordel hvis I 

kaster et blik i bilagene in-

den mødet. 

(55 min.) 

 

5. Tilbagemelding fra dialog-

møde med politikerne. 

Rene. 

(10 min.) 

 

Punktet udskydes pga. Renés fravær.  

 

Der er indkaldt til ekstraordinært dialogmøde den 7.novem-

ber med politikerne, fordi der arbejdes med nye modeller 

ifht. inklusionsmidlerne. Michael deltager i mødet.  

6. Årshjul 

(5 min.) 

Michael og Troels laver et forslag til næstkommende møde. 

Alle opfordres til at sende inspiration til årshjulet.  

7. Eventuelt 

 

 

Dejligt, at elevrådet deltog i dag  

 

Opfordring til, at man sørger for at melde afbud, hvis man er 

forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet.  

8. Punkter til kommende møde  Værdiarbejde (Lucca & Troels) 

 Tilbagemelding fra dialogmøde med politikerne 

(René) 

 Tilbagemelding fra det ekstraordinære dialogmøde 

(Michael) 

 


