
 

                
 

 
 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  
5/5-2015  

 Referatet er godkendt. 

Pkt. 2 

Elevrådet 

Martin orienterede om afslutningsmøde onsdag i 

uge 23. De har haft et godt år. Bestyrelsen holder 

bestyrelsesmøde inden sommerferie, hvor de vil 
evaluere årets arbejde. Der er blevet lavet 

vedtægter. Dette bliver sendt rundt til både elever 
og forældre på skolen. Der skal vælges nyt elevråd 

hurtigt efter sommerferien. 

Pkt.3 

Godkendelse af principper 
for holddeling 

Principperne er godkendt.. 

Martin gav eksempler fra 7. årgang, hvor der har 
været holddeling ud fra forskellige kriterier, og det 

har været rigtig godt.   

Pkt. 4 

Principper for forældrenes 
ansvar i samarbejdet mellem 

skole og hjem. 

Byrådet har besluttet, at vi skal have retningslinjer 

for forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole 
og hjem. Sidste år lavede skolebestyrelsen 

retningslinjer for skole-hjem samarbejdet på 
Solbjergskolen, som indeholder sådanne 

retningslinjer. Vi arbejder videre med disse 
retningslinjer, så det stemme overens med 

Byrådets krav. 

Pkt. 5  

Infofolder 

Arrangement ”Den Ekstra Elev,” for 0. årgangs 

forældre tilføjes i folderen. Vi skal være 
opmærksomme på, at folderen skal være 

læsevenlig på nettet. Mangler vi informationer i 
folderen? 

Et afsnit, hvor der står, hvor man kan få hjælp - 
hjemmeside og kontor. 

Oprette en FAQ på skoleporten. 

Pkt. 6 
Pause 

 

 

REFERAT af 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2.juni 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 7 
Kommende skoleår 

-medarbejder situation 
-m.m. 

- Jens orienterede om to nye fastansættelser. En 
kvinde med fysik/kemi, matematik og geografi til 

udskolingen, og en mand til mellemtrinnet til 
dansk og idræt. Derudover en mand til et 

barselsvikariat til dansk på mellemtrinnet.  
- Lisbeth Schmidt Andersen er indtil videre 

stadigvæk konstitueret som skoleleder på 
Læssøesgade Skole. 

- Jens orienterede om omstruktureringer i 

Fritidsklubben.  
- Elevtalsprognosen viser en forholdsvis stor 

vækst i elevtallet. Allerede næste år vil vi have 
en årgang, som ikke har eget klasselokale - 

vandrelokale. 
- Orientering om overvejelser ift. 

skemalægningen for kommende skoleår. 
- Skemaer vil være klar i uge 26 eller 27 

- Overleveringsmøder vedr. elever og klasser i 
kommende to uger. 

Pkt. 8 

Brug af digitale tavler 

 En drøftelse af, hvordan de digitale tavler bliver 

brugt i undervisningen – der laves ikke konkrete 
principper på området, men vi følger brugen. 

Pkt.9 
Skolebestyrelsens møder 

Hverken formand og næstformand er til stede i 
aften. Punkt om mødekultur udsættes til alle til 

stede.  
Første møde i det nye skoleår er tirsdag den 11/8. 

Pkt. 10  
Konkrete sager 

 

-Der skal indgives høringssvar om kommunalt 
skoleudbygningsprogram senest 26/6. 

Der er møde om programmet 15/6 kl. 15.30 - 
16.30. Katrine, Søren, Jette, Jens og måske Bente 

deltager. Derefter laves Solbjergskolens 
høringssvar. 

-Der er rotter i skolegården ved SFO. 

Rottebekæmpelsen er sat på sagen.  

Pkt. 11 
Evt. 

 

Katrine fortalte om et rigtig godt arrangement på 
Solbjergsdagen.  

 
 


