
 
 

                
      

 
 

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

Tid: er vejledende  

 
 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra  

12/4-16 
 

Bilag udsendt  
God 

 
5 

 
Alle 

Pkt. 2 
Elevrådet  

Orientering om nyt fra 
elevrådet og det seneste 

møde 

Ori 
/deb 

10 Martin/Jose
fine 

Pkt. 3 

Mødekalender 2016-17 
 

Er der input  eller særlige 

forhold der skal tages i 
betragtning ifbm. 

Planlægningen af 
bestyrelsens møder 

tidspunkt m.m. i 
kommende skoleår? 

JK/WV udarbejder 
efterfølgende mødeplan 

   Deb/bes  10 

 
 

 
 

alle 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 10 maj 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt.4 

Klassedelinger ved 
overgangen til udskolingen 

som princip på 
Solbjergskolen 

 

Bestyrelsen har 

tidligere drøftet 
forslaget med 

udgangspunkt i, at 
understøtte eleverne i 

at kunne håndterer nye 
sociale relationer i 

kendte og trygge 
rammer og dermed 

bidrage til større 
robusthed og 

uddannelsesparathed – 
samt ikke mindst gode 

arbejdsfællesskaber 

med mulighed for nye 
roller i udskolingen. 

Tidligere valgte vi at 
det ville være for 

komplekst ifht. Reform 
arbejdet og de årgange 

der stod for havde 
oplevet 

sammenlægninger - og 
drøftelsen der for skulle 

tages igen senere . 
Hvilke perspektiver, 

dilemmaer og 
udfordringer ser vi? 

Skal der arbejdes 

videre med 
perspektiverne? Hvad 

er vores holdning? 

Deb 30  

Winnie/alle 

Pkt 5 

Dimission 

Aftale om uddeling af 

erkendelse for særlig 
indsats 

Deb/bes 10 Winnie 

Pkt. 6 

Pause 

  10  

Pkt 7 

1. skoledag  

Aftaler ifht. Hvordan vi 

som bestyrelse er 
repræsenteret ifbm. 

Skolestart for nye 0. 
årg 

Deb/bes 10 JK/Alle 

Pkt. 8 
Valgfag 16-17 

Godkendelse Bes 10  LK 



Pkt. 9 

Høring vedr. lukning af 10. 
kl. Center i Aarhus 

Bilag udsendes af JK 

Hvilke holdning har 
bestyrelsen – pointer 

der skal indgå i 
høringsvar 

Bes 20 JK 

Pkt. 11 
Henvendelse fra Arla vedr. 

opstilling af automat ved 
kantinen 

 

Arla tilbyder opstille 
automat – kræver en 

årlig afgift på 4500 
Men indtjening ved salg 

går til kantinen 
Skal vi arbejde videre 

med det? 

Deb/bes 10 JK 

Pkt. 12 

Konkrete sager 

-Medarbejder situationen 

- Aftaler ifht. ansættelse 
af afdelingsleder i 

indskolingen og lærere 
-konfirmationsforb. 

-Aftaler ifht. 
Rådmandsmøde 19/5 

Ori 20 JK 

Pkt. 13 
Evt. 

  5 Alle 

 
ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden  

 
 

 

januar 2017 

Kvalitetsrapport 

  

februar 2017 

regnskabs afslutning og budget 

  

marts 2017 

 

  

april 2017 

Valgfag – godkendelse 
Sidste skoledag/dimission 

 

  

maj 2017 
1. Skoledag aftaler 

 

  

14.juni – 2016 

Infohæfte  
Tema fra forældretilfredshed 

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 
LUP incl. FB 

AKT-forløb info 
 

  



August – 2016 

Årshjul 
Beretning 

Forventet regnskab 

  

September – 2016 

Kys og kør- kampagne  
Elevrådet – præsentation 

Lektionsfordeling 

 

  

Oktober – 2016. 

 
 

  

November 2016 
Samarbejdsaftale med forældreråd 

 

  

december 2016 

Julefrokost 
Understøttende uv. 

 
 

 
 

 

 

  

 
 


