
 

                
      

 
 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 12. August 2014. 
 
 

 

Tilstede Mette Bach, Lisbeth Lisberg, Kim Malchau , Jens Kristensen, 

Berthe Ørndrup, Søren Hansen, Winnie Vangsted, Tim 

Pabst, Lisbeth Andersen, Katrine Bak, Jette Christiansen 
 

Afbud: Lea 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

10/6-14 

Referatet godkendes. 

Pkt.2 

Konstituering af 
skolebestyrelsen her under 

også mødeplan – årets gang 
– forretningsorden m.m. 

Mødedatoer fremgår på  

Dagsordens  “parkeringsplads” 
 

Winnie genvælges som formand 
 

Lisbeth genvælges som næstformand 

 
Jette genvælges som kontaktperson til SFO 

forældreråd 
 

Lisbeth er kontaktperson til venneforeningen. 
 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 12. august 2014 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 3 

Dimission  

Evaluering af dimission og forslag til evt. 

ændringer. 
 

Måske skal talerne næste år holdes i klassen, 
enten til morgenmad sidste skoledag eller mødes 

med klassen inden dimissionen. Måske skal en 
elev fra hver klasse holde en klassetale, som 

gennemarbejdes med en lærer. Seancen i 
festsalen skal være kortere, så der bliver tid til  

efterfølgende reception. 
 

Det drøftes også om vi til dimissionen skal 
anerkende udvalgte elever både for sociale og 

faglige indsatser. Det er vigtigt, at det er med et 

bredere fokus end blot karakterer. Hvis vi gør det 
skal vi overveje hvad målet skal være. 

 
Måske holde det som et formiddags arrangement 

hvor eleverne er med? 
 

Udskolingen drøfter emnet og kommer med et 
udspil. 

 
Notat, ingen ananas næste år  

Pkt. 4 

Mobiltelefoner I 

indskolingen/mellemtrin 

Ønske om, at vi skal omkring vores mobil 

principper. Er der  et  pres på forældre allerede 

fra en tidlig alder fordi mange får mobil med i 
skolen? Det virker lidt ugennemsigtigt/uklart 

hvornår børnene må bruge deres telefoner i 
skole og SFO tid. 

 
Der må ikke være tændte mobiler i 

indskolingen.   
 

God ide, at drøfte det i de enkelte 
forældreråd/møder, særligt i indskolingen. 

 
Måske kan vi i bestyrelsesregi lave et aften 

arrangement med forfatteren til bogen de 
digitale indfødte. 

Søren Schultz Hansen, ” De første digitale 

indfødte” JK undersøger 
 

 

Pkt.5 
Pause 

 



Pkt. 6 

Skoleåret 14-15 
Ifht. skoledage 

Drøftelse af mulighed for ændringer ifht. til 

kommunal ferieplan. 
 

Vi drøftede at eleverne får fri mandag den 22. 
december og i stedet inddrages 5. juni til en 

skoledag. Beslutningen træffes på næste 
skolebestyrelsesmøde. 

 

Pkt.8 

Skolestart og klassedannelse 
på kommende 0. Årg. 

Opfølgning på mødet med forældre på 0.årg og 

drøftelse af struktur. 
 

Bestyrelsen har en lang og grundig drøftelse 
omkring den vedtagne struktur og vi beslutter, at 

følge den plan der er lagt. Vil følge processen tæt 
og lave en evaluering i foråret. 

 

Pkt. 9 

Høring af forslag til 
udmøntning af 

effektiviseringskrav i Børn 
og Unge 

Bilag fremsendt i særskilt mail. 

 
JK orienterer om den besparelse, der skal findes 

blandt skolerne på det kommende års budget. 
Det drejer sig om ca. kr. 70 – 100.000 på 

Solbjergskolen. 
 

Bestyrelsen drøfter et eventuelt høringsvar. Der 

skrives et kort høringssvar som har fokus på 
balancen mellem det centrale og det decentrale 

niveau. 

Pkt. 10 

Principper for SH-
samarbejdet 

 

Bilag vedlagt 

 
Bilaget revideres med enkelte rettelser. 

 
Tror på erstattes med arbejder for. 

 
Klasseforældreråd  

 
Klasseteam fremfor lærer/team 

 
Retningslinjer OK 

 
Gensidige forventninger OK 

 
Kommunikation mellem skole/hjem OK 

 

Niveauer for skole hjem samarbejde/REVIDERES 
Jette og Kim kigger den igennem. LA kigger på 

forslaget 



Pkt. 9 

Meddelelser: 
- Skoleårets start 

- m.m. 
 

Skoleårets første planlægningsuge har været 

rigtig god. Der er små fejl som dukker og stadig 
ting vi skal have på plads i den kommende 

periode men den overordnede planlægning 
holder. 

 
Alle pædagogiske arbejdspladser var på plads fra 

skolestart.  
 

Bustider har der været lidt start vanskeligheder 
omkring, men det falder på plads i løbet af ugen. 

 
Der er ansat en ny lærer til tysk i udskolingen. 

 

 

Pkt. 10 
Evt. 

 
 

 

 



 

 



 

 


