Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet senest kl.

09.04.2019

SIM -

17.00

19.00

Deltagere

Skolebestyrelsen

Afbud: Lucca, Carsten, Amalie E.

Emne – (ansvarlig)

Referat

1. Valg af ordstyrer
(5 min.)

Michael

2. Elevrådet netop nu
(5 min.)

Elevrådet har arbejdet videre med indretningsprojektet på naturfagstorvet. Der er nu kommet sofaer. Herudover ønsker de
sig noget afskærmning og nogle aktivitetsmuligheder fx et
poolbord. De har lavet en ønskeseddel, som er fremlagt for
Troels.
Eleverne taler herudover om et arrangement, som kan samle
os som skole – de vil dog helst, at det skal være et arrangement for eleverne. De vil gerne have en vandkamp årgang
mod årgang og en grillfest inden sommerferien.

3. Arbejde med værdigrundlaget på SIM

Kreativitet:
 Man lærer på forskellig vis; på forskellige måder.
 Lave anderledes undervisningsforløb. Differentiering.
 At være fleksibel og kreativ i sin tankegang.





Respekt
Kreativitet
Relationer

Der ønskes input fra bestyrelsen. Hvad betyder
værdiordene set fra et
forældreperspektiv?
(25 min.)

Respekt:
 Kommunikation i, om og på skolen
 Respekt for forskelligheder
 Respektfulde omgangsformer
 Respekt for andres værd
Relationer:
 Elev-elev, elev-lærer, lærer-lærer, skole-forældre
 Forpligtende fællesskab

Der mangler noget om faglighed, men det er ikke en værdi.
Hvordan udfoldes værdierne? Hvordan ses og opleves de?
Værdierne skal være vejen til og understøtte den enkeltes og
fællesskabets trivsel og faglighed.
Hvad stiller skolen af ”krav” til forældrene? Det er nemmere
som forælder at leve op til, hvis det tydeligt fremgår.
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Skolen i Midten – Vi har fokus på elevernes læring og deres fremtid
Nørremarksvej 1 ☺ 8783 Hornsyld ☺ 79833100

4. Princip for forældrenes deltagelse i skolens liv og barnets skolegang

Der er rettet direkte i princippet, som sendes ud med referatet.

Bilag er også fremsendt med tidligere mail.
Der ønskes en drøftelse af fremsendte samt input fra bestyrelsen
til det videre arbejde
(25 min.)
5. Princip for klassedannelse
og klassesammenlægninger
Drøftelse og beslutning.

Der har ikke tidligere været et princip for klassedannelse i
overgangen fra fødeskole til SIM. Derfor er ledergruppen
blevet enige om at arbejde videre hermed.
Det er ønsket at lægge mere ansvar ud på fødeskolerne.
Princippet behandles i alle fem skolebestyrelser.

Bilag er også fremsendt med tidligere mail.
Kommentarer fra skolebestyrelsen:
(10 min.)
 Rigtig godt, at der er et tæt samarbejde mellem SIM
og fødeskolerne
 Vigtigt, at det meldes ud, at det er fødeskolerne, som
grupperer eleverne, så det er der, forældrene skal
rette henvendelse til, hvis noget er uhensigtsmæssigt
 Et stærkt signal om samarbejde
Princippet for klassedannelse er godkendt af bestyrelsen på
SIM.
Bestyrelsen på SIM skal have lavet et princip for klassesammenlægninger på SIM.

6. Regulering af skolereformen
Vedhæftede bilag læses inden
mødet.

Forslag til høringssvar: ”Skolebestyrelsen på SIM har ingen
bemærkninger” – bestyrelsen bakker op herom.

Bestyrelsen skal give deres input
til høringssvar. Høringsfrist d.
25 maj. Troels og Michael udfærdiger bestyrelsens svar, som
behandles på næstkommende
bestyrelsesmøde.
(10 min.)
7. Regnskab 2018

Gennemgang af regnskab 2018.

Se bilag
(10 min.)
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8. Skolens 10 års fødselsdag
1.august 2019

Punktet udskydes til næste møde. Alle tænker over, hvordan
skolen kan fejres.

Der ønsker gode råd og ideer til
hvordan vi fejrer os? Hvilken
rolle skal bestyrelsen have?
(15 min.)
9. Eventuelt
(5 min.)




Referat fra sidste møde:
Klimastrejke – eleverne skal naturligvis undervises,
selvom der er nogle elever, som vælger at undlade at
møde op til undervisningen

10. Punkter til næste gang/andre
gange








Godkendelse af ”Princip for samarbejde på SIM”
Princip for klassesammenlægning på SIM
To-årig valgperiode for skolebestyrelsesmedlemmer
Skolens 10 års fødselsdag
Undervisning under elevstrejke
Referatet fra marts-mødet skal godkendes. (Tines
kommentarer til referatet medtages).
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