
 
 

                
 

      
Deltagere: Winnie, Lisbeth, Jette, Katrine, Bente 

Jens, Stine, Berthe (skoleledelsen)  
Martin, Josefine (elevrep) 
Tina (medarbejderrep) 
Afbud fra: Anne, Bente,Kim og Søren 
 

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  

9/2-16 

 

Referat godkendt.  

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt. 2 

Elevrådet  

Orientering om nyt fra 

elevrådet og det seneste 

møde: 

Martin fortæller, at der har 

været drøftet toiletkampagne 

og der er nogle plakater, som 

skal lamineres. 

Der er tanker om at der kan 

der laves en reportage af 

skoletv for at sætte spot på 

kampagnen. 

Inddragelse af klasserne, som 

har ”deres egne” toiletter. 

Ønske om duft i sæben. 

Generelt er toiletsituationen 

væsentligt forbedret og de 

nyrenoverede toiletter ser 

pæne ud og bliver holdt pæne. 

Der er håndspritautomater på 

vej.. 

Der bliver ikke møde mellem 

elevrådsformændene fra 

skolerne i Aarhus. 

Ori 

/deb 

10 Martin/Josefi

ne 

Pkt. 3 

Afslutning regnskab15 

 

Orientering vedr. 

regnskabsafslutning og 

økonomi status 

Bilag: 

Stine gennemgår bilaget. 

  Ori/deb  25 

 

 

 

 

ST 

Referat fra  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. marts 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt.4 

Kostpolitik 

 

Forslag til Kostpolitik – 

punkt fra sidste møde: 

Lisbeth gør rede for 

tankerne bag forslaget om 

”retningslinjer for kost og 

måltider på Solbjergskolen”. 

Bilaget drøftes og justeres. 

Det tages op på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

Deb/bes 25  Lisbeth/BEO   

Pkt 5 

Flytning af tandklinikken  

Svar fra tandklinikken – 

bilag  

Kan /skal vi gøre mere  

Det vurderes ikke, at vi kan 

gøre yderligere som 

bestyrelse lige nu. 

Deb 10 Alle 

Pkt. 6 

Pause 

  10  

Pkt 7 

Kvalitetssamtalen 

Opfølgning og status efter 

samtalen. 

Kvalitetssamtalen forløb 

rigtig godt og vi er nået 

rigtigt pænt i mål med vores 

udviklingspunkter fra LUP. 

Der blev på samtalen 

udtrykt meget stor 

tilfredshed over skolens 

udvikling og kvalitet.  

Aftalte udviklingspunkter for 

kommende 2 års periode: 

 Læring og 

elevprogression 

 Kommunikation og 

strategisk dialog 

 Mad, måltid og 

bevægelse 

Ori/deb 25 JK/ Alle 

Pkt. 8 

Indskrivning til kommende 

skoleår 

Status: 

Der er pt. indskrevet knap 

70 skolestartere. Det 

endelige antal afklares 

omkring 1. april. 

Ori 5  JK/BEO 

Pkt. 9 

Forslag til lektionsfordeling og 

foreløbige tanker ift. 

valgfagsblok i udskolingen 

Gennemgås af Jens og der 

spørges ind til forslaget som 

godkendes - dog med 

mulighed for at  

madkundskab kunne 

reduceres hvis der skal 

findes reduktioner. Vi skal 

for kommende år forsøge at 

at arbejde med en kortere 

skoledag for eleverne i 

udskolingen og på 

mellemtrinnet via to-voksen 

ordninger. JK ansøger  

Punktet kommer op igen på 

mødet i september. 

Ori/deb/b

es 

20 JK 



Pkt. 10 

Konkrete sager 

 

Der kommer et høringssvar 

vedr. 4. klasse pasningstilbud. 

Ori 10  

Pkt. 11 

Evt. 

  5  

 

ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden:  

Valgfag 

 

 

 

januar 2017 

Kvalitetsrapport 

  

februar 2017 

 

  

marts 2016 

 

  

12.april 2016 

Valgfag – godkendelse 

Sidste skoledag/dimission 

Cafe-samtaler 

AKT-forløb - info 

Tema fra forældretilfredshed 

Klasse opdelinger 

  

10.maj – 2016 

1. Skoledag aftaler 

Mødekalender 

FB - til at beskrive skolens liv 

Samarbejde med UU 

Tema fra forældre tilfredshed 

  

14.juni – 2016 

Infohæfte  

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 

LUP 

 

  

August – 2016 

Årshjul 

Beretning 

Forventet regnskab 

  

September – 2016 

Kys og kør- kampagne  

Elevrådet – præsentation 

 

  

Oktober – 2016. 

 

 

  

November 2016 

Samarbejdsaftale med forældreråd 

 

  



1.december 2015 

Julefrokost 

Understøttende uv. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


