
 

                
      

 

Referat 

Martin og Mai som repræsentanter for elevrådet 

Winnie, Mette, Jette, Søren, Kim, Jens, Katrine,  Tim, Lisbeth, Lene 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

7/10-14 

Referat godkendt 

Pkt.2 

Elevrådet 

Møder sidste fredag i måneden for at være så godt forberedt til 

skolebestyrelsesmøderne. ”Lyst til leg, lyst til livet, lyst til læring” 

Mottoet, som vandt konkurrencen - fra 6.a. Forskellige 

problematikker omkring toiletterne, fx lugt, spejle, grumset vand. 

Huller i asfalten i gården ved biblioteket, som kan være ret 

farlige, når man spiller bold. Ønsker, at kantinen kan være åben i 

studietiden/lektiecafe. Kan skoleelever få studiekort? Elevrådet 

undersøger om det er muligt med studiekort. Kaffe/te/cacao i 

studietiden. Er det muligt med mobilepay i kantinen? Jens 

undersøger mulighed for en eller anden kortbetaling. Vi drøfter 

og undersøger mulighederne. Det er vigtigt at understrege, at 

evt. tiltag i studietiden ikke er en ekstra pause, men en 

mulighed, hvis man fx har glemt at købe til studietiden. Der 

bliver lavet servicetjek på vandhanerne. Mht. toiletterne bliver 

der foreslået, at elevrådet laver en hold-rent-konkurrence. Jens 

henvender sig til byggesagkyndig angående huller i asfalten. 

 

Pkt. 3 
Samarbejdsaftalen med SFO 

forældreråd 

Godkendt 

Pkt. 4 
Supplerings valg 

 

Lea Grove ønsker at udtræde af skolebestyrelsen. Vi skal have 

fundet et nyt fuldgyldigt medlem af skolebestyrelsen samt et 

par suppleanter. Jens proklamerer valget i løbet af kort tid.  

Pkt.5 
Afslutning af regnskab 2014 

Der er balance i vores økonomi. Vi har et lille overskud, som vi 

bruger til nye tiltag i indeværende budgetår. 

Pk.6  
Skolestart  

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser en overvejende god tilfredshed 

med skolestarten og overgangen mellem dagtilbud og skole. 

Pkt.7 

Pause 

 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4.november 2014 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 8 

Proces værktøj/logbog ifht. 
understøttelse af 

skolebestyrelsens arbejde og 
processer 

Kim præsenterede et logbogsredskab, som måske kan kvalificere 

vores arbejde i skolebestyrelsen. Det skal være bestyrelsens 

interne arbejdsdokument, ikke et referat. Kim vil lave et forsøg 

med at udfylde dokumentet i 3 mdr. Derefter tager vi stilling til, 

om det er et redskab, vi kan bruge. 

Pkt. 9 
Møde for skolebestyrelser i 

NRGI-arena 

Katrine og Tim refererede indholdet af mødet. Målgruppen var 

især for nye skolebestyrelser. Aarhus Kommune har valgt at 

sætte penge af til uddannelse af skolebestyrelser. Kan ses på App 

bu.event. Tim er blevet instruktør i Skole/forældre-

organisationen. En instruktør kan hjælpe skolebestyrelser med 

forskellige opgaver i skolebestyrelser. Tim kigger materialet 

derfra igennem for at se, om der er noget, vi kan bruge. 

Pkt. 10 

Arbejdet med alkoholpolitik 
udvalg 

 
 

Udvalget foreslår, at forældre bliver bedre kvalificerede i 

gruppens drøftelse af de unge menneskers alkohol.”  Skolens 

principper skal revideres. Skolebestyrelsen udarbejder en 

skrivelse, som udtrykker bestyrelsens holdninger og anbefalinger. 

Folderen ”Dit barns festkultur” bliver lagt på forældreintra nu, og 

de lærere minder om folderen ved relevante forældremøder. 

Lenes ansvar. Bestyrelsens skrivelse bliver lagt på forældreintra, 

når den er blevet vedtaget på bestyrelsesmødet i januar. 

I udskolingsteamet udarbejder vi et årshjul med arbejdet 

omkring alkohol, rusmidler og andre af de timeløse. 

Der vil også blive udarbejdet en skabelon til forældre om klassers 

arbejde med alkohol- og rusmiddelpolitik. Særlig opmærksomhed 

ved klassesammenlægninger. 

Pkt. 11 
Lejrskoler på 8. årg. 

Konkret forespørgsel om forlængelse af lejrskole på 8. årgang 

ved at kombinere de 3 afsatte dage med overtagelse af forældre, 

således at 8. årgang kan komme til Bornholm. Bestyrelsen har 

drøftet forespørgslen og kan ikke imødekomme ønsket med 

baggrund i skolebestyrelsens principper fra 2013. Jens giver en 

tilbagemelding. 

Pkt. 12 

Meddelelser: 
-Ledelse –Solbjergdag – 50 

års jubilæum 
-Formand – kommende 

møde 

-medarbejdere 

Jens: Solbjergdagen var ikke så besøgt. Skal overveje, om det er 

formen på sådan et arrangement. Skolens 50 års jubilæum fejres 

1/9 2015. Et udvalg planlægger dagen. 

Lene: orientering om cafesamtaleaften i december 

Søren: Personalet arbejder stadig godt og hårdt med de 

forskellige elementer i skolereformen.  

Pkt. 13 
Evt. 

Katrine: Julemusik, forskønnelsesudvalg, billedkunst. 

Tim tilbyder at ensrette dokumenterne med vores politikker og 

retningslinjer. 

 

 
 


