
 

                
      

 

 

Deltagere: Winnie, Katrine, Jette, Kim, Anne, Bente (forældrerep.), Martin (elevråd), Søren, 

Mette (personalerep.) Stine, Jens, Berthe (skol 

Afbud: Lisbeth (forældrerep) og Mai (elevråd) 

 

Referent: Berthe 

 

Punkter Referat 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  

3/2-2015  

Referat godkendt. 

Pkt. 2 

Elevrådet 

Ønske om ny drøftelse af salg af kaffe ifbm. lektiecafe. 

Martin fremlægger bilag vedr. kaffe og dens virkning på børn/unge. 

Det ændrer ikke ved skolebestyrelsens beslutning om, at skolen 

ikke tilbyder salg af kaffe til skolens elever. 

 

Pkt.3 

Skolens budget 2015 

Stine fremlægger skolens budget og der stilles opklarende 

spørgsmål. 

Der udtrykkes tilfredshed med orienteringen og budgettet vedtages. 

Pkt. 4 

Arbejdet med logbog og 

brug af denne ifbm. møder 

 

Vi fortsætter med logbogen og Kim bliver logbogsbestyrer. Det er 

en god hjælp til udfærdigelse af skolebestyrelsens dagsorden. 

Pkt. 5 

Trivselsundersøgelse for 

SFO-personalet på 

Solbjergskolen 

 

Berthe fremlægger de fokuspunkter, som man vil arbejde med i 

foråret i forhold til trivslen i personalegruppen. 

 

Pkt.6  

Pause 

 

Pkt.7 

”styrket dialog med 

borgerne”  

 

Henvendelse fra områdechef 

Jens orienterer om emnet, som skolebestyrelsen ikke ønsker 

prioriteret. JK orienterer B og U om beslutningen 

 

Pkt. 8 

Alkoholpolitik 

Søren gennemgår bilaget, som efterfølgende kommer på skolens 

hjemmeside som skolens princip. Der bliver links til ”myter og 

fakta” 

Samtidig gennemgås materiale, som skal bruges i undervisningen. 

Det bliver lagt i et årshjul for arbejdet i udskolingen. 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 

3.marts 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 9 

Principper til udarbejdelse 

i foråret 

I område Oddervej er der indkaldt til inspirationsmøde vedr. 

skoleprincipper d. 18/3 kl. 17 til 20 på Kragelundsskolen. 

Vi deltager med de repræsentanter, der har mulighed og vi 

behandler efterfølgende et princip pr. møde i foråret gerne med 

udgangs punkt i en ”skabelon” – evt. med lidt forlængede møder. 

Principperne er: Holddannelse, Understøttende undervisning, 

Samarbejde mellem skole og hjem. 

Deltagere til mødet d. 18/3 melder tilbage til Jens. 

Pkt. 10 

Lærings- og 

medborgercenter i 

Solbjerg 

 

Der er pt. overvejelser om at omlægge spise-kantinefunktion fra 

området i aulaen til skolebiblioteket. Det betyder, at et lærings- og 

medborgercenter kan etableres i festsalsområdet. Der vil komme et 

konkret forslag fra B & U. 

Pkt. 11 

Konkrete sager: 

 

 Ledelsessituation: Lisbeth Schmidt Andersen er lånt ud til 

Læssøesgade som konstitueret skoleleder. I mellemtiden er 

Lene Koch Borchmann konstitueret souschef. 

Skoleledelsesopgaverne fordeles mellem Stine, Jens og 

Berthe. Samtidig indgår Mette (som er inklusionsvejleder), 

som sparring i forhold til forældrehenvendelser 

 Gå bus – processen kører med forventet start ultimo marts 

 Orienterings sag(er) – uden for referat 

 Skolefest: Torsdag d.  19. marts.  

Pkt. 12 

Evt. 

 

 
 


