
 

                
      

 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 7 Oktober 

 
 

Martin og Mai som repræsentanter for elevrådet. 
Winnie, Lisbeth, Mette, Jette, Søren, Kim, Berthe 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 2/9-14 

Referatet godkendes 

 

Pkt.2 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har udstedt en konkurrence. Der 

skal findes et motto for skolen. Mottoet skal 
hænge sammen med det værdisæt som 

skolebestyrelsen udarbejdede sidste år.  
 

Overvejelser om at få klokke ringet tilbage, vi 
skal tale videre om dette fordi der er fordele 

og ulemper ved begge dele, hvad er det for en 
slags skole vi ønsker. 

 
Elevrådet arbejder med ideer til 

bevægelsesbånd til efteråret. Elevrådet 
anbefaler, at det bliver lidt mere simpelt, ikke 

for meget dans og andet i klassen, gælder nok 

særligt udskolingen. 
 

Ønske om vandautomater og lidt opdaterede 
remedier til hjemkundskab. Vi undersøger om 

der er en mulighed for at etablere en 
vandautomat i indskolingen.  

 
 

Pkt. 3 
Åben by - Solbjerg 25. oktober 

Ledelsen er på skolen og vi tænker, at vi er 
her og viser gerne rundt hvis der kommer 

familier på besøg. Der kunne eventuelt være 
en udstilling i forhallen med elevproduktioner. 

Det er vigtig vi er her, men vi skal ikke have 
et større setup, det vil virke påtaget. 

 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 7. oktober 2014 

kl. 17.30 – 19.30  på skolens kontor 



Pkt. 4 
Trafiksituationen ved. skolen om 

morgenen . 
 

Der har været en god periode, nu kommer 
det dårlige vejr og det betyder trængsel. Der 

er mange biler og det er sårbart ved 
børnehaveklasserne. Det overvejes, at vi 

etablerer længere afsætnings bås i 
forbindelse med at der skal laves nyt asfalt. 

Kys og kør kampagne på intra og nu er det 
tid til at introducere det for nye 0. Klasser, 

at de også bruger den store P. Plads. 

 

Pkt.5 
Kostpolitik Solbjerg 0-18 års 

området 
 

Status lige nu.  
Indskolingen har rettet til og givet mere tid til 

spisning i forbindelse med pauser. Frugtpause 
og spisepause kl. 12. Eleverne bliver nogle 

gange sulte alligevel inden kl. 12. 00.13.45 
spises der igen hvad enten man skal i SFO 

eller ej. Nogle har brug for en lidt større 
frugtmadpakke.  

 
Mellemtrin. 

Mellemtrinnet oplever, at der er elever som 
har madpakker med hjem fordi de har travlt 

med at komme ud og lege. Der er først 

bevægelsesbånd i 25 minutter og derefter er 
der 25 minutter til spisning i klassen. 

Klubpædagoger eller lærere spiser med 
eleverne. Det er et dilemma at eleverne 

oplever, at noget af deres frie tid er inddraget. 
Ti pausen kan være svær at inddrage til 

spisning fordi eleverne gerne vil lege men de 
må godt tage frugt og en mad med i hånden. 

 
Udskoling 

Eleverne kan godt blive sultne inden kl. kvart i 
ti hvor der er den første pause. I udskolingen 

kan der laves aftaler, det tages op til drøftelse 
både i storteamet og i elevgruppen. Der er et 

godt miljø omkring spisning i vores forhal. 

 
Der skal en drøftelse til i ST 2 og 3 om hvilke 

muligheder, der kan være for at eleverne får 
en ekstra måltidspause. 

 
Morgenmadskampagne kunne være en god 

ide. Vi skal også tale om vores sukker/ kage 
kultur.  

 
 

 



Pkt. 6 

Forældremødestruktur udskolingen 
 

Forældremødestruktur i udskolingen. Opstart 

med et stort fælles møde, derefter møder ude 
i klasserne. Personalet på skolen synes det 

var en god oplevelse og vil gerne arbejde 
videre med. Godt, at få sat ansigt på alle 

lærerne, det var samlede. Bedre lyd til næste 
møde, det skal gøres bedre. Godt med en 

fælles forventningsafklaring. Måske kan 
mellemtrinnet bruge samme ide. 

 

Pkt.7 

Pause 

 

Pkt. 8 

SFO i reformen 

Berthe fortæller og bestyrelsen stiller 

uddybende spørgsmål. Hverdagen er præget 
af nye krav og pædagogerne bruger markant 

mere tid i undervisningen. Det har været en 
succes med åbne værksteder i SFO. Den 

understøttende undervisning og lektiehjælp 
har været en udfordring men der er nu ved at 

være godt styr på det.  Der er fokus på det 
der virker, der er en god åbenhed for løbende 

ændringer 
 

Bilag som beskriver hvad der arbejdes med 

vedlægges.  

Pkt. 9 
Brug af principper for elevers adgang 

til i begrænset omfang at opfylde 

undervisningspligt ved deltagelse i 
undervisning i musikskole eller ved 

eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening 

Orientering om hvor meget det har været 
brugt. 

Det har været brugt en gang i dette skoleår 

og det har været med udgangspunkt i 
cirkulæret om sund fornuft. Princippet er et 

udmærket grundlag, at arbejde ud fra og 
derfor bibeholdes det. 

 

Pkt. 10 

Arrangement i efteråret/vinter med 
mulighed for indspark til reform 

arbejdet + foredrag med Søren 
Schultz Hansen 

 

En sådan aften vil løbe op i 25.000 og det 

vurderer og det bliver for dyrt. Vi arbejder på 
et billigere alternativ 



 

 
 
 

Pkt. 11 

Meddelelser: 
-Ledelse – 

-Formand 
-medarbejdere 

Nyt rengøringsselskab er startet på skolen  

Fællesrådet repræsentantskabsmøde, man 
siger til hvis man ønsker at deltage  

Der har været afholdt borgermøde om det nye 
bibliotek og processen fortsætter ud fra de 

input som kom på aftenen. Tegninger og 
idéudvikling starter i uge 43.  

Skolen har 50 års fødselsdag den 1. 
september 2015. Planlægningen af denne går 

i gang efter uge 43. 
 

Mange tak fra medarbejdere for stjerneskud til 
hele personalet.  

 

Der arbejdes på fuld kraft med reformen, der 
er stadig som udfordrer men hverdagen er 

ved at indfinde sig på flere punkter.  
 

Pkt. 12 
Evt. 

Kim kommer med et forslag til en SB logbog 
som drøftes på næste møde. 

 
 


