
 

                
      

 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 6. januar 2015. 

 
Tilstede: Anne , Kim, Tim Jens, Lisbeth O, Jette, Mette, Winnie, Katrine, 

Berthe og Lisbeth 
 

Mai og Martin fra elevrådet 

 

Afbud : Søren 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
2/12-14 

Referatet godkendes 

Pkt.2 

Elevrådet 

Elevrådet ønsker sig en kaffemaskine evt. også the, 

eventuelt i aulaen når der er lektiecafe sidst på dagen 

eller sammen med maden på kontoret (Thermokander). 
Bestyrelsen skal drøfte om vi som skole skal tilbyde salg 

af kaffe til eleverne 
 

Fokus på at alle lokaler er åbne 7.50 
  

Der spørges til asfalt i skolegården, status. Jens fortæller 
at bygningsafdelingen har været vist rundt og det er 

dem som bestemmer hvornår vi får det realiseret, 
måske er der andre skoler og daginstitutioner, som 

prioriteres foran os. 
 

Elevrådet vil gerne drøfte godt undervisningsmiljø, 
herunder fokus på at alle får lavet deres lektier og 

møder til tiden fordi enkelte på den måde kommer til at 

påvirke undervisningsmiljøet for andre. Desuden 
efterspørges øget information om formålet med den 

understøttende uv. 
 

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der tales om dette i 
klasserne – og det evt. drøftes samlet. LK og Martin 

starter drøftelsen. 
 

 
 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6.januar 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 3 

LUP og styringsredskaber i B 
og U 

 

Jens fremlægger skolens LUP og de politiske vilkår for 
styring af skolen og mål for vores arbejde. Vi har en 

drøftelse om vilkår for folkeskolens styring og hvordan 
man som bestyrelse kan navigere i dette og håndterer 

centralt bestemte mål som lokal bestyrelse? 
 

Pkt. 4 

Kunst og kultur skolen 
samt tanker om 

forskønnelsesudvalg 

Katrine fremlægger forskellige forslag, der kan gøres 

for få midler.  
Vi aftaler, at der nedsættes et udvalg som kan tale om 

æstetik og god indretning og vi vil efterlyse forældre 
som har forstand på og lyst til at indrette. Et udvalg 

som kan prøve at lave helhedstanker for skolen. 

Katrine er tovholder. 
 

Pkt.5 

Pause 

 

Pkt.6  

Alkoholpolitik 

Drøftelse af udvalgets oplæg – Søren udsender bilag 

 
Udvalget vil gerne have input til afsnittet omkring 

”vores” holdning, hvor meget kan man have en mening 
om? Meningen er, at det skal deles ud fra 7. klasse. Det 

er vigtigt, at hver klasse kan tilrette så det passer til 
dem. Det er vigtigt, at få debatten både i 

forældregruppen og elevgruppen. Godt at forældrerådet 
har noget materiale at starte op med. Det betyder også 

at vi skal gennemgå vores principper igen. Materialet er 
nemt at gå til og overskueligt. Det er en balance ikke at 

virke formanende, men også gerne vil fremstå med 
holdning som bestyrelse. Der skal ikke laves for meget 

om. Godt med faktaboks. 
Jette, Søren og Lisbeth færdiggør materialet. 

Pkt.7 
Pejlemærker for 0. årg. – og 

tanker for næste skoleår 

 
Drøftelse i forlængelse af erfaringer fra indeværende 

skoleår. Vi drøftede forskellige muligheder i forlængelse 
af bilaget. Vi arbejder videre med ideer om skolestarten 

efter de konkrete input   
 

Pkt. 8 
Uddannelse af 

skolebestyrelser lokalt 

Hvad er vores behov? Drøftelse ønsket af områdechef. 
Helst lidt mindre sammenhænge ex. områdevis. Måske 

kunne vi bruge mulighed for at vælge ud fra et katalog 
med forskellige emner, man skal ikke samles for at 

samles. Gerne lidt visionære emner, ikke kun 

fremvisning af politikere. Evt. oplæg om hvad skal der 
ske med folkeskolen på den lange bane. JK tager 

drøftelse med områdechef 



Pkt. 9 

Principper til udarbejdelse i 
foråret 

Hvordan vil vi som bestyrelse arbejde med processen? 

Udvalg? Der er tre skal punkter vi skal igennem. Skal vi 
bruge en dag i bestyrelsen på det? 

 
1. Understøttende UV 

2. Holddannelse 
3. Forældreansvar  

 
Der var forslag om at bruge en fredag. 

Måske skal der være nogen eksempler vi kan tage 
udgangspunkt i 

 
 

Pkt. 10 
Gå-bus projekt – som 

opfølgning på trafiksituation 

Vi bliver pilotskole på et projekt. Forventet start 1/3-15 
JK informerer, når alle detaljer på plads 

Pkt. 11 

Lærings- og 
medborgercenter i Solbjerg 

Status på process 

 
Lige nu proces på stand-by. Da der ikke er enighed 

mellem magistratsafdelinger. Der kommer besøg fra 
kommunes arkitekter, vi efterspørger en helhedsplan. 

Pkt. 12 
Henvendelse fra fællesskab 

uden grænser vedr. 
ensomhed i alle aldre 

Opstart af projekt under ”fælleskab uden grænser” som 
skal komme ensomhed i Solbjerg til livs. Initiativet er 

godt og uden kommercielt sigte, og vi skal have talt os 
sammen til en form som kan give mening i en 

skolekontekst. Det er et projekt båret af frivillighed men 
som vi måske godt kan støtte op omkring. Når vi ved lidt 

mere vil vi gerne med til at formidle noget 

Pkt. 13 

Konkrete sager: 
 

 

Infomøde 15/1 – ikke prioriteret 

Pkt. 14 
Evt. 

Vask hænder kampagne for at undgå smitte af 
forskellige sygdomme, det kan vi gøre noget ved.  

 
Problemer med at tænde bruser i svømmehallen. 

 
 


