
 

 

                
      

*Type: til beslutning – til godkendelse - til orientering – til debat  

* Tid: Tidsangivelser er vejledende  

 

Deltagere:  

Kim, Lisbeth, Katrine, Jette, Winnie, Søren, Josefine, Martin, Mette, Jens, Berthe (ref) 

Afbud: 

Anne, Bente 

 

Indhold Noter Type* Tid* Ansvarlig 

Pkt. 1 

Godkendelse af 

referat fra  

8/9-15  

 

Referat udsendt til forhånds godkendelse 

 

Referatet godkendt. 

 

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt. 2 

Elevrådet  

Orientering om nyt fra elevrådet og det seneste 

møde: 

Der er besluttet en vedtægtsændring i 

elevrådet. Det betyder, at ikke alle 

repræsentanter deltager i alle møder, men 

møderne bliver til gengæld mere vedkommende 

for de forskellige klassetrin. 

Elevrådsforslag:  

 bedre toiletter og nyt skolemøblement, 

der hvor det ikke er blevet udskiftet 

indenfor de seneste år. 

 Ønske om ændring af mad i kantinen og 

der spørges ind til årsag til prisstigning. 

Forslag: mere årtidsbestemt mad. 

 Ønske om et ledningsstik, som kan 

forbinde en MAC pc med et smartboard. 

(De har dog været indkøbt tidligere og er 

forsvundet fra klasselokalerne.) 

Vedr. toiletterne: elevrådet overvejer en 

kampagne. 

Vedr. kantineudbuddet og priser: På næste 

skolebestyrelsesmøde tages emnet op som 

selvstændigt punkt. 

 

Ori 

/deb 

10 Martin/Josefi

ne 

Pkt.3 

Principper for 

elevaktiviteter 

Forslag til ændring fremsendes 

Bilaget gennemgås og justeres. Principperne 

sendes til orientering til klassernes forældreråd 

og lægges på hjemmesiden. 

Deb/bes   10 JK/JC 

REFERAT FRA 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. oktober 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 4 

Understøttende 

undervisning  

Drøftelse af indhold og struktur i de enkelte 

afdelinger. 

Jens orienterer om, hvordan skolen løfter 

opgaven omkring den understøttende 

undervisning i indskoling, mellemtrinog i 

udskoling. og de justeringer der foretages 

løbende i samarbejde med bla. klubben  

Emnet tages op igen på decembermødet – som 

opfølgning på debatten. 

  Ori/deb  30 

 

 

 

 

Alle 

Pkt. 5  

Hørhaven 

 

Orientering om Hørhaven i uge 32 og drøftelse 

ifht. fremtidige prioriteringer i bestyrelse og SFO 

forældreråd. Skolebestyrelsen er blevet 

orienteret om forløbet indtil nu, og SFO’s 

retningslinjer tages op i SFO-forældrerådet.  

Ori/deb  25 JK/BEO 

Pkt.6 

Mobile 

pay/swipp 

Orientering om proces ifht. brug af MP og 

Swipp i minikantine 

Punktet udsættes til næste møde  

Ori/deb 10     JK/MB/Alle 

Pkt 7 

Pause 

  5  

Pkt. 8 

FB-

kommunika-

tion 

Vedlagt bilag fra B og U. 

I forlængelse af sidste møde en fælles 

drøftelse af de 5 fokus punkter på side 3. 

Mette inviterer Martin Østersø til et kommende 

bestyrelsesmøde, med henblik på en 

grundigere orientering. 

Deb 20  Alle 

Pkt. 9 

Aarhus 

kommunes 

økonomi 16 – 

og 

forventningerne 

til betydningen 

for 

Solbjergskolen 

Status og proces ifbm. Budgetforlig 

Mødet udsættes til næste møde. 

Ori/deb 10 Alle 

Pkt. 10 

10 kl. høring + 

høring vedr. B 

og U -politik 

Udarbejdelse af høringssvar - proces input 

Bilag udsendt 

Der udarbejdes et høringssvar vedr. 10. kl. (Kim 

og Jens) som efterfølgende sendes ud til 

godkendelse i bestyrelsen 

Deb/bes   15  JK 

Pkt. 11 

Konkrete sager 

 Ori 5  

Pkt. 12 

Evt. 

  5  

 

ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden  

 

 

 

12.januar 2016 

 

  

9.februar 2016 

Budget 16 

 

  



8.marts 2016 

Afslutning regnskab 15 

Lektionsfordeling 

Indskrivning 

Kvalitetssamtale 

  

12.april 2016 

Valgfag – godkendelse 

Sidste skoledag/dimission 

LUP 

 

  

10.maj – 2016 

1. Skoledag  

Mødekalender 

 

 

  

14.juni – 2016 

Infohæfte  

Skolebestyrelsens møder 

 

 

 

 

 

  

August – 2016 

Årshjul 

Beretning 

Forventet regnskab 

  

8. September – 2015 

Kys og kør- kampagne  

Elevrådet – præsentation 

 

  

oktober – 2016. 

 

 

  

10.november 2015 

Samarbejdsaftale SFO forældreråd 

Sukker/kost 

Forældretilfredshed SFO 

Praktisk uv. 

 

  

1.december 2015 

Julefrokost 

Evaluering af bestyrelsen møder  

  

 

 

 

 

 

  

 
 


