
 
 

                
      

 
 

 

 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  
10/11-15  

 

Godkendt 

Pkt. 2 

Elevrådet  

Martin tager kontakt til samarbejde med 

elevrådene i område Oddervej. Vil invitere til et 
sparringsmøde, hvor de kan udveksle erfaringer 

o.a. Der har været besøg af rep. fra Danske 
Skoleelever, som fortalte om elevtelefonen. Bliver 

videreformidlet til klasserne snarest muligt. Vil 

evaluere studietiden med elever i udskolingen. 
Mette Bach videregiver fra indskolingen, at der er 

et stort ønske om at fastholde et samlet elevråd. 
Indskolingen ønsker, at elevrådet vender det 

igen. Forslag om, at en lærer deltager sammen 
med dem. Vigtigt for indskolingen at være med 

sammen med resten. Vi drøfter det på senere 
bestyrelsesmøde 

Pkt.3 
Understøttende uv- status 

 

Hanne Kannegaard fremlagde tankerne, planen 
og erfaringerne med studietiden, som klubben 

varetager i 5. og 6. klasserne. Lektielæsning, 
fysisk aktivitet. Hver onsdag med fokuspunkter: 

rummelighed, venner og elevtrivsel. Klubben 
oplever, at der er et tæt samarbejde mellem 

fritidsdelen (klubben) og skolen, som er meget 
positivt. 

 
Udskolingsteamet er i gang med at lave en 

spørgeskemaundersøgelse - evaluering af 
studietiden, som alle udskolingselever skal svare 

på senest den 16/12. Efter jul drøftes elevrådets 

undersøgelse og besvarelserne af 
spørgeskemaundersøgelsen og evt. ændringer 

besluttes i samarbejde med elevrådet. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.1. december 2015 

kl. 17.00 – 18.30  på skolens kontor 



Pkt. 4 

Status og proces ifbm. 
budget forlig 

 

Jens orienterede om, at processen i forbindelse 

med budgetforliget 2016-19. Skal i høring den 
11. dec. - 8. jan.  JK orienterer bestyrelsen via 

mail. 

Pkt.5 
Nye rammer for tandplejen 

 

Skolebestyrelsen har fået henvendelse om at 
holde tandplejen åben 1 dag om ugen. Der er 

tale om en byrådsbeslutning. JK svarer på 
henvendelsen. Enighed om en klar 

kvalitetsforringelse. Skolebestyrelsen vil 
udarbejde en henvendelse, som gør 

opmærksom på forringelserne fx ift. tider og 
transport. Lokalerne kommer skolen til at råde 

over. Der bliver mulighed for forebyggende 

tandpleje. 

Pkt 6 

Praktisk undervisning 

Katrine kommer med oplæg til drøftelse af 

styrkelsen af den praktiske/kreative 
undervisning på Solbjergskolen. Det har 

generelt udviklet sig positivt inden for de 
seneste år. Temaet drøftes i de tre afdelinger og 

i FU. Drøftes igen på SB senere. 

Pkt. 7 
Comitee Europe som del af 

valgfagsblok? 

Drøftes videre på næste skolebestyrelsesmøde. 

Pkt. 8 
Konkrete sager 

 

Pkt. 9 
Evt. 

 

 
 


