
 

 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 2014 
 
Tilstede: Winnie, Lisbeth O, Tim, Katrine, Pernille, Jette, Søren, Stine, Berthe, Tess, 
Lucas, Lisbeth, Jens , Berthe 
 
 
Afbud: Lea, Lene 
 
 
Pkt. 1.1 
Referatet godkendes 
 
Pkt. 1.2 
Debat om at danne nye klasser, når man starter i 7. Klasse på Solbjergskolen. Formålet 
med punktet er en drøftelse og punktet er ikke til endelig beslutning i dag. 
Der gives udtryk for, at det pædagogisk set være en god ide, dog skal der tages hensyn 
til klasser som i forvejen har været lagt sammen. Der kan være både for og i mod. Nog-
le klasser har oplevet meget turbulens andre kunne godt trænge til at opleve nye sam-
menhænge. Der er både praktiske og principielle overvejelser i spil. Det er et ønske om 
at styrke vores elevernes sociale robusthed og evne til at indgå i nye arbejdsfællesska-
ber, samt øge deres trivsel. Der kan være bekymring for de sårbare elever, de har brug 
for kontinuiteten i en klassesammenhæng. På den anden side kan en ny klassedannel-
se i 7 klasse være en mulighed for, at afprøve en forandring i trygge rammer. Det skal 
ses som et trivselsfremmende tiltag. Fastlåste roller kan opløses og nye konstellationer 
opstår. 
Det kommer på som beslutningspunkt til kommende møde. Ledelsen skal næste gang 
komme med nogle yderligere overvejelser bla. også ifht. tidligere sammenlagte årg. i 
forhold til ændring af nuværende praksis.  
 
Pkt. 2 
LA holder et kort oplæg om holddeling og bestyrelsen drøfter hvordan de skal udarbejde 
principper for holddannelse på Solbjergskolen. Elevrådet drøfter holddeling på et kom-
mende møde. 
 
Tim, Katrine og Lisbeth laver et udvalg som udarbejder et forslag som bestyrelsen kan 
drøfte. 
 
Pkt. 3 
Der har været møde om fælles i kost, måltids - og bevægelsespolitik i Solbjerg. Det er 
en lang proces da det er mange forskellige institutioner med mange traditioner. I institu-
tionerne laver man selv maden, i skolen er det forældrene som står for maden. Der er 
en tidshorisont for udarbejdelse af en fælles politik, den skal være på plads inden som-
mer. Vi vil som skole rigtig gerne have en kantine med bedre kost men der er en øko-
nomiske og praktiske omstændigheder som gør at vi ikke bare kan give os i kast med 
projektet.  
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Pkt. 4 
Bestyrelsen drøfter på baggrund af forældrehenvendelse om det er nødvendigt at op-
sætte video og tv overvågning på Solbjergskolen. Vi er i et afgrænset lokalsamfund og 
oplever heldigvis meget få tilfælde af hærværk og tyveri. Vi skal tænke os grundigt om 
inden vi giver os i gang med overvågning, der sendes et signal om mistillid. Solbjerg-
skolen er sted hvor der kommer mange mennesker i løbet af en dag både i skole og fri-
tidsregi. Vi skal vi alle sammen være med til at passe på vores fælles skole. Bestyrelsen 
beslutter at der P. t ikke skal være overvågning på skolen. 
 
Pkt. 5 
Etablering af et lærings og medborgercenter i Solbjerg, bestyrelsen drøfter holdninger 
og perspektiver i forhold til dette. Vi tænker, at det vil være et stort plus for Solbjerg som 
lokalsamfund at vi får et sådant center, der vil åbnet med betjening for både skoleelever 
og borgere i Solbjerg. Det vil komme mere liv og aktivitet omkring skolen og biblioteket 
vil kunne bestå. Jens vil indkalde til fællesmøde om emnet derefter nedsættes en styre-
gruppe som skal være tovholder på processen. 
 
Pkt. 6 
Stine informerer om Århus kommunes målsætning om at blive 60 procent økologiske i 
deres kantine drift. Lige nu inviteres udvalgte kantiner til kursus i hvordan der kan om-
lægges i hverdagen, Sanne skal med på kursus i 5 uger hvor der kommer en rotations-
medarbejder og passer kantinen mens Sanne er på kursus. Det går i den rigtige retning 
med økonomien omkring vores kantine. 
 
Pkt. 7 
Principperne/retningslinjer for skole/hjem samarbejde drøftes med henblik på eventuelle 
ændringer. Det skal kigges igennem med henblik på om det også holder i forhold til den 
nye folkeskolereform. Lene, Jens og Pernille tager principperne op til revision. 
 
Pkt. 8 
Høringssvar i forbindelse med RULL midler. 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget til høringssvar. 
 
Pkt. 9 
Info aften den 17 marts om skolereform og dagligdagen den fra den 1. august.  
Hvem gør hvad?  
Aftenen består af oplæg og mulighed for spørgsmål. Invitation sendes ud med tilmelding 
via intra. 
 
Pkt. 10 
Det aftales at vores møder eventuelt forlænges med en time fremover og at der eventu-
elt afholdes et ekstra møde den 27. maj.  
Der er nu interaktive tavler og rullegardiner i klasserne. Der er kommet nye møbler i fle-
re indskolingsklasser. 
 
Medarbejdere er ved at komme rigtig godt med i forhold til skolereformen og er overve-
jende positive i forhold til den nye struktur som skal være på Solbjergskolen. 



 

 
Pkt. 11 
Gruppen som arbejder med alkohol kommer foreløbig status, og får ja til at arbejde vi-
dere med de gode ideer. Gruppen giver en melding når det skal drøftes igen på et be-
styrelsesmøde. 
 
 
Referent: 
Lisbeth Andersen 
 
 
 
 


