
 

                
      

 
 

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag den 6. Maj 2014 

A> 
 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 

08.04.14   

Referatet godkendes 

Pkt.2 
Bestyrelsesvalget 

Kim indtræder i bestyrelsen og Jens taler med de 
nuværende suppleanter. Inden kommende møde 

skal alle medlemmer sende en mail til Winnie, 
hvor man tilkendegiver om hvor lang tid man 

ønsker valgperioden.  

Pkt. 3 

1. Skoledag og dimission 
bestyrelsens 

deltagelse.   

Første skoledag: Vi bibeholder planen men vi skal 

være bedre til at overholde tiden, vi skal være 
bedre til at melde bedre ud omkring kaffen og 

hygge inden forældrene skal i klassen og hente 

deres børn. Evt en station i Utopia. En sang til at 
starte op med hvis det er muligt. 

 
Dimission: vi gør det samme igen, 8 klasserne 

hjælper bestyrelsen med arrangementet. Det er 
den 25. Juni. 

 

Pkt. 4 
Lejrskoler i 8.kl – “Solbjerg 

NU midler” 

Under de nuværende omstændigheder finder 
bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt at 8 

klasserne er af sted i 3 dage. Vi tager emnet op 
igen kommende skoleår. 

 

Pkt. 5 
Principper ifbm. lærerskift 

 

Principperne vedtages, der læses korrektur. 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. maj 2014 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor.  



Pkt.6 

a. Principper for skolens 
samarbejde med 

lokalsamfundets 
forenings- og kulturliv 

samt ungdomsskoler 
og musikskoler 

b. Elevernes adgang til i 
begrænset omfang at 

opfylde 
undervisningspligt ved 

deltagelse i 
undervisning i 

musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i 
en idrætsforening. 

a. Formuleringerne skal rettes til således de 

fremgår medregne som ønsker hensigts 
erklæringer. Aktører og samarbejdspartnere 

hvem er det? Det skal noteres hvad det konkret f. 
eks kunne være. Det lokale aspekt skal uddybes. 

Der rettes til og godkendes via mail. 
 

b. Bestyrelsen drøfter om den lidt pudsige deling 
mellem elite idræt og musik, kan det formuleres 

anderledes? Det med forældrenes opfølgning skal 
længere op i teksten. Fritagelse sker i følge den 

ny skolereform med fokus på elite idræt og 
musikskole. Den nye skolereform giver mulighed 

for i begrænset omfang at få fri til, se 

ovenstående. 
 

Pkt. 7 

Pause 

 

 

Pkt. 8 
Forældretilfredsheds 

undersøgelsen i SFO 

SFO er godt tilfredse med deres 
forældretilfredshedsundersøgelse, men der er 

stadig fokus områder som man vil arbejde med. 
De fysiske rammer boner også negativt ud i SFO 

som i skolen. Indsatsområderne for den 

kommende perioder bliver, barnets trivsel i SFO 
det kræver en indsats at holde vedligeholde den 

nuværende gode trivsel. 

Pkt. 9 

Antallet af klasser i det 
kommende skoleår 

 

Jens orienterer om den udfordring vi står med 

kommende 9 klasse. Bestyrelsen beslutter at de 
tre 8 klasser bliver lagt sammen til 2 klasser med 

ca. 20 elever i hver. Der kommer orientering til 
forældre snarest muligt. 

 
 

Pkt.10 
Tanker omkring ny model for 

SH-samtaler i udskolingen. 

Punktet udsættes 

Pkt. 11 

Forældrekørsel ifht. elever 
fra vest 

Bestyrelsen drøfter hvordan vi kan hjælpe 

hinanden med elever som har brug for støtte til 
kørsel. Dette bør også drøftes i de forskellige 

forældreråd således der løftes i flok. Det er 
dilemma fyldt og det er vigtigt at man få det 

drøftet på en god måde i forældregruppen. 



Pkt.12 

meddelelser 
Formand: 

Ledelse:  
 

Konkrete sager 
 

 
Medarbejdere: 

 
Andre 

Den 19. maj er der møde med rådmanden, meld 

tilbage til Jens senest på mandag 
 

Udkast til høringssvar til FU sendes ud via mail til 
kommentering. 

 
Mødes den 27 maj aflyses. 

 

Pkt. 13 
Evt. 

 

 

 



 

 



 

 



 

                
      

 
 

*Type: til beslutning – til godkendelse - til orientering – til debat  

* Tid: Tidsangivelser er vejledende og indikerer vægtningen af de enkelte punkter 

 
 
 

Indhold Noter Type* Tid* Ansvarlig 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
08.04.14   

Udsendt - 11-04-2014 

12:40 

 

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt.2 
Bestyrelsesvalget 

Drøftelse af udvalget af 
processen.  

Deb  15 Alle 

Pkt. 3 

1. Skoledag og dimission 

bestyrelsens 
deltagelse.   

Opsamling på 

erfaringerne fra sidste år.  

Hvordan er vi som 
bestyrelse repræsenteret 

på dagene . Fastholder vi 
samme koncept ? 

   

Deb/Bes 

15 

 

 
 

 

Alle 

Pkt. 4 
Lejrskoler i 8.kl – “Solbjerg 

NU midler” 

Har vi som bestyrelse I 
en ny overenskomst på 

lærerområdet en 
holdning til antallet af 

dage der arrangers 
lejrskoler i 8.kl. 

Deb/bes 15         Alle 

Pkt. 5 
Principper ifbm. lærerskift 

 

JK udsender bilag 1/5-14 Deb/bes 5  

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. maj 2014 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor.  



Pkt.6 

a. Principper for skolens 
samarbejde med 

lokalsamfundets 
forenings- og kulturliv 

samt ungdomsskoler 
og musikskoler 

b. Elevernes adgang til i 
begrænset omfang at 

opfylde 
undervisningspligt ved 

deltagelse i 
undervisning i 

musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i 
en idrætsforening. 

JK udsender bilag 1/5-14 Deb/bes 15         Alle 

 

Pkt. 7 

Pause 

 

  5      

Pkt. 8 
Forældretilfredsheds 

undersøgelsen i SFO 

Vi drøfter undersøgelsens 
resultater og status på 

den drøftelse der har 
været I SDFO-

forældreråd på baggrund 

af undersøgelsen 
Berthe udsender bilag 

Deb 25  
Alle/Berthe 

Pkt. 9 

Antallet af klasser i det 

kommende skoleår 
 

JK udsender bilag 1/5-14  Deb/Bes 15       JK 

Pkt.10 

Tanker omkring ny model for 
SH-samtaler i udskolingen. 

JK udsender bilag 1/5-14 Deb 15  

Pkt. 11 
Forældrekørsel ifht. elever 

fra vest 

 Deb 10 Katrine 



Pkt.12 

meddelelser 
Formand: 

Ledelse:  
Solbjergsdagen 

  
Konkrete sager 

-Personale situation 
 

Medarbejdere: 
 

Andre 

 Ori 5  

Pkt. 13 

Evt. 

  5  

 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 

 

 

januar 2015 
 

  

februar 2015 
Forventet regnskabs afslutning  

 

  

marts 2015 

Afslutning regnskab 14 

Budget 15 
 

 

  

april 2015 

Inspirationshæfte 
Valgfag - godkendelse 

 
 

  

maj – 2015 
Dimission 

1. Skoledag 
Forældretilfredshed SFO  

 

  

10.juni – 2014 

Mødekalender 

Slogan……  
SH-principper 

Infohæfte 
Mobiltelefoner i indskolingen 

 
  

 

  



August – 2014 

Årshjul 
Beretning 

Forretningsorden – forventningsafstemning – kompetencer i 
bestyrelsen 

Årets gang – november møde? 
 

 

  

September – 2014 
Elevrådet – præsentation 

Evaluering af bestyrelsen møder  
Forventet regnskab 

Kys og kør- kampagne  
 

  

 oktober – 2014 
 

  

 november 2014 
Samarbejdsaftale SFO forældreråd 

  

december 2014 
Julefrokost 
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