
 

                
      

 
 

*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 
10.12.13   

Udsendt 

d.13/13-13 kl. 
14.18 

 

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt.1 
I forlængelse af temamødet  

omkring skolereform: 
 

Er tankerne omkring ny  
klassedannelse ved 

overgangen til udskolingen 
noget der skal arbejdes 

videre med – hvis der skal 
arbejdes videre hvilke –

holdninger og hensyn skal så 
medtænkes i et princip? 

Bilag: 
Princip fra 

Langaa skole til 
inspiration og 

artikel fra 
Berlingske om 

erfaringerne fra 
Gentofte Skole. 

Deb  20 Alle 

Pkt. 2 
I forlængelse af temamødet  

omkring skolereform: 
Principper for holddeling – 

hvilke tanker og overvejelser 
skal ligge til grund for 

skolens principper på 

området – hvilke 
forventninger har 

bestyrelsen til arbejdet med 
holddeling i den 

understøttende og 
fagopdelte uv. 

 

LA - kort oplæg 
omkring 

holddeling 

   Deb 20 
 

 
 

 

Alle 

Pkt. 3 

Kost, måltids-og 
bevægelsespolitik i 

Solbjerg 

Orientering fra 

seneste møde i 
udvalget 

Ori  5         JK/winnie 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar 2014 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor.  



Pkt. 4 

Videoovervågning 
I forlængelse af 

forældrehenvendelse drøftes 
vores holdning til 

videoovervågning af skolen 
og skolens udearealer – der 

tages principiel beslutning 
 

 
 

 
 

 

Bilag: 

http://medarbejd
erportalen.adm.a

arhuskommune.d
k/BU/emner/it/Si

der/Videoovervå
gning.aspx 

    Deb/bes 20 Alle 

Pause   10  

Pkt.5 

Planer om etablering af 
lærings og medborgercenter 

i Solbjerg – 
Der drøftes p.t en etablering 

af et L. og M. center i 
Solbjerg i det nuværende 

folkebibliotek og et tæt 
samarbejde omkring drift af 

bibliotek i Solbjerg. Hvad er 

bestyrelsens holdning 

 Ori/deb/bes 15               JK 

 

Pkt. 6 
Økologisk omlægning 

Børn og Unges beslutning  

om omlægning til økologi – 
hvad betyder det for os? 

 Ori/deb 5                ST 

Pkt. 7 

Principper for S/H- 
samarbejde skal de 

revideres ifbm. reformen? 

Hvilke ting – skal ændres? 
Kan der nedsættes et udvalg 

til opgaven efter drøftelsen? 
 

 

 Deb 20              alle 

Pkt. 8 

Høringssvar ifbm. RULL-
midler 

 Deb/god 10           Alle 



Pkt. 9 

Drøftelse af arrangementet 
d. 17/3 – mål og indhold 

samt konkret planlægning 
 

 Deb 10           Alle 

Pkt.10 
meddelelser 

Formand: 
Forslag om at der pga. 

opgaver og tidspres i foråret   
planlægges ekstra møde 27. 

maj og lidt længere møder i 
april og maj  

Ledelse:  
-Konkrete sager 

-Personale sit. 
 

Medarbejdere: 

 
Andre 

 Ori 5  

Pkt. 11 

Evt. 

  5  

 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 

 

 

januar 2015 
 

  

februar 2015 

Forventet regnskabs afslutning  
 

  

11. marts 2014 
Værdigrundlag - godkendelse 

Afslutning regnskab 13 
Budget 14 

Principper /skolehjem tilpasse til ny ok 
Principper for overtagelse af ny klasse 

Tilfredshedsundersøgelse – SFO –UV 
Kommentar til kvalitetsrapport 

 

  

8. april 2014 

Timeforbrug 
Inspirationshæfte 

Skolebestyrelses valg 

  

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 

 
 

 
 

  

 

 



 

 



 

 


