
 

Årsberetning skolebestyrelsen på SIM 

Skolen I Midten 2020/2021 

 

Skolebestyrelsen på SIM består af 7 forældrerepræsentanter, 2 

forældresuppleanter, 2 elevrådsrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 

skolens ledelse – Line & Troels. En opdateret liste med navne vil altid være at 

finde på skolens hjemmeside. 

Skolebestyrelsens opgave på SIM er at være med til at fastlægge de overordnede 

linjer for hvordan vores skole skal være. Det gør vi bl.a. ved  

• at udarbejde - og løbende evaluere og revidere forskellige principper for 

skolens virksomhed.   

• at få løbende orientering om skolens økonomi og godkende budgettet. 

• at deltage i udarbejdelsen af ordensregler og værdiregelsæt for skolen 

• at føre tilsyn med alle områder af skolens virksomhed (undtagen 

personsager), dvs. vi altid kan bede skolens ledelse redegøre for en bestemt 

sag eller et bestemt område. 

 

Vi kan altså som forældre og skolebestyrelse få stor indflydelse på hvordan vores 

skole skal være og hvad der skal være retningen hos os. Det er så ledelsen og 

medarbejderne der i det daglige og rent praktisk skal føre det ud i livet på skolen. 

 

I skoleåret 2020/21 har vi bl.a. arbejdet med 

• Udarbejdelse, evaluering, revidering af principper.  

• Studieture på SIM, skolebestyrelsen ønsker at bibeholde dette tilbud. 

• Ny skolepolitik/skoleanalyse 

• Dialogmøde med politisk udvalg. Fokus på det kommunale budget for 

læringsområdet og 17 tiltag der kan finansiere det behov der blev beskrevet 

i skoleanalysen. 

• Høringssvar om ”Ny organisering omkring udskolingselever i 

specialklasserne” og ”ny organisering af dansk som andetsprog” 

• Nye faglokaler på SIM 

• Orientering om erhvervsklassen og x-hold. 

• Gennemgang og godkendelse af skemaer 

• Ansættelser af nyt personale. 

• Gennem skoleåret løbende orientering og tiltag omkring corona, 

restriktioner, onlineundervisning mm. 

(For uddybning af punkterne, se vores referater på skolens hjemmeside) 



 

Skoleåret har generelt været meget præget af corona, og det har bestemt været en 

stor udfordring for både elever, personale og forældre. Vores ellers gode 

samarbejde med elevrådet har været på ”standby”, da de heller ikke har kunnet 

gennemføre deres møder, men vi glæder os til, at det genoptages. De fleste af 

skolebestyrelsens møder har været afholdt online. Det har været en udfordring, 

men vi har alligevel haft nogle gode og konstruktive møder. Vi er dog enige om, at 

det fysiske møde er mere fremmende for kommunikationen og de gode 

diskussioner. 

 I året der gik har vi, i skolebestyrelsen, oplevet en skole der i den grad har været 

omstillingsparate både mht. fjernundervisning, corona-opdeling af elever, test, 

trivselsarbejde på nye måder, omlægning/prioritering af timer osv. og vi vil gerne 

anerkende den store indsats, der er blevet lagt i det både fra elever og personalets 

side. 

Vi håber meget, at det kommende skoleår vil blive mere som vi kender det og at vi 

undgår nye restriktioner. Skolebestyrelsen vil i det nye år bl.a. arbejde videre med 

udarbejdelse af de lovpligtige principper, tale om vores kantineordning, have 

fokus på forældresamarbejdet og desuden meget gerne diskutere de emner vi får 

henvendelser omkring.  

Hvis I som forældre har spørgsmål eller andet, I gerne vil have drøftet i 

skolebestyrelsen, er I altid velkomne til at kontakte os. I kan følge med i vores 

arbejde via referaterne på hjemmesiden under punktet ”Skolebestyrelsen”, hvor I 

også kan finde vores kontaktoplysninger. 

 

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Marianne Poder Thomsen 

Skolebestyrelsesformand 

 

 


