
 

                
      

 
 

*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 
18.02.14   

Udsendt 21/2 –15.03  

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt.2 
Værdigrundlag 

Bud på værdigrundlag 
efter drøftelse i relevante 

fora på skolen. Har vi 
kommentarer? Tilføjelser 

m.m.? bilag udsendes af 
Lisbeth 

Deb/God  20 Lisbeth A. 

Pkt. 3 
Klasseomlægning ved 

overgang til udskolingen 
som del af 

folkeskolereformen 

Debat i forlængelse af 
sidste møde. Skal det 

være et princip  på 
Solbjergskolen 

fremadrettet at vi laver 
nye arbejdsfællesskaber- 

klasser ved overgangen 
til udskolingen…  

   
Deb/Bes 

25 
 

 
 

 

Alle 

Pkt. 4 
Placering af  tiden til 

konfirmations forberedelse 
Ifb. reformen 

Der skal om kort tid 
inviteres til en drøftelse 

mellem skolen og 
distriktets præster, af 

vores placering af  
konfirmations-

forberedelse i 7.kl ifmb. 
reform arbejdet. 

Har bestyrelsen en 

holdning til dette? 

Ori/deb/ 
bes 

20         JK 

 
 

Pause 
 

 

 

   5  

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11. marts 2014 

kl. 17.30 – 20.30 på skolens kontor.  



Pkt. 5 

Regnskabsafslutning 2013 
samt budget 2014 

 

Bilag: ST udsender 

 

Ori/god 25 ST 

Pkt.6 

Tilfredshedsundersøgelsen 
- Hvilke punkter tænker 

vi giver anledning til 
drøftelse?  Hvad skal 

der arbejdes med? 

Punktet kan fortsættes 

på kommende møde 
Bilag udsendt 23/2 kl 

23:27 

Deb 20                                      

 

Pkt. 7 

Kvalitetsrapporten – JK kort 
om kval. rapport . Derefter 

fælles drøftelse af: 
- Hvilke punkter tænker 

vi giver anledning til 
drøftelse? 

- Hvilke ting skal videre 
til drøftelse på 

kvalitetssamtalen? 
- Skal bestyrelsen lave 

en udtalelse – i givet 
fald hvad skal den 

indeholde? 

 
 

Bilag udsendt 23/2 kl. 

23.33 

Ori/deb 20      JK/alle 

Pkt. 8 

Høringssvar ifht. FU-analyse 

– analysen kan få stor 
betydning på skoleområdet 

også og på bestyrelsens 
kompetence område 

Hvilke overvejelser har 
bestyrelsen ifht. modellerne? 

Vil vi pege på en model?  
 

 
 

 

Bilag udsendt d. 23/2 kl. 

23.26 

Det er et meget 
omfattende 

bilagsmateriale – så vi 
tænker at alle orienterer 

sig via den power point 
der er i bilaget 

Deb/bes 20       JK/alle 

Pkt. 9 

Arrangementet d. 17. marts 
– praktiske aftaler og 

indhold 

 Deb/god 15      Alle 



Pkt.10 

meddelelser 
Formand: 

Ledelse:  
 Solbjergsdagen 26/4 

 
-Konkrete sager 

-Personale sit. 
 

Medarbejdere: 
 

Andre 

 Ori 5  

Pkt. 11 

Evt. 

  5  

 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 

 

 

januar 2015 
 

  

februar 2015 
Forventet regnskabs afslutning  

 

  

marts 2015 

Afslutning regnskab 14 

Budget 15 
 

 

  

8. april 2014 

Timeforbrug 
Inspirationshæfte 

Skolebestyrelses valg 
Slogan……  

Forældrefester på skolen… 
Forældretilfredshed SFO Principper /skolehjem tilpasse til ny ok 

Principper for overtagelse af ny klasse 
 

 

  

6.maj – 2014 

Dimission 

1. skoledag 

  

10.juni – 2014 

Mødekalender 
 

  
 

  



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 

 
 

 

 

  

 
 



 

 



 

 


