
 

                
      

 

 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  
11/8-15  

 Godkendt 

Pkt. 2 
Elevrådet - status 

Elevrådet har konstitueret sig. Martin 8.b 
formand, Josefine 9.b næstformand. Elevrådet 

foreslår en vedtægtsændring, således at 0.-3. 
klasse danner deres eget råd med en 

kontaktlærer, og det foreslås, at bestyrelsen 
kommer til at bestå af 4 medlemmer i stedet for 

7. Behandles på kommende elevrådsmøde. Maria 
Sloth, formand for B og U-udvalget kommer og 

fortæller om Børn og Unge-valget i elevrådet. 
Møderække fastlagt, onsdage afholdes møder, og 

de holdes i Klubben. 

Pkt.3 

Principper for elevaktiviteter 

Der er forslag om ændringer i afsnittet 

Forældrearrangerede klasseture. Ændringerne 
tilføjes og drøftes og vedtages på næste møde. 

Jette og Jens laver udkast til næste møde. 

Pkt. 4 

IT-plan 

Martin og Anne, læringsvejledere, orienterede om 

Solbjergskolens it-plan: GAfe (Google Apps for 
Education), som skal bruges af alle skoler i 

Aarhus Kommune; Chrome Books afløser 
almindelige computere; Bring Your Own Device - 

kommunal beslutning om at råde elever til at 
medbringe deres egne computere; it-læseplan og 

Pædagogisk Læringscenterets rolle(i gamle dage - 

biblioteket). 

Pkt. 5  
Pause 

  

Pkt.6 

Kommunikation via FB 

Positiv holdning fra skolebestyrelsen - til en 

informerende side. Vi vil/skal prøve det af. 

Vigtigt med en formålsbeskrivelse. 
Kommunikationsafd. i B og U kontaktes for at få 

gode råd og få jura på plads. MB kontakt til  
ifht. sparring. Drøftes videre på næste møde. 

Jens kontakter B og U og kommer med udkast 
til formålsbeskrivelse. Drøftes på næste møde 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. september 2015 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 7 
Årshjulet - mødedatoer  

JKs forslag godkendes med ændringer: møde 
den 10/11 og den 1/12. 

Pkt. 8  

Trafik situationen ved 
skolen. 

Gåbussen var klar 1. skoledag. Kys og Kør-

kampagne for at imødegå trafikale problemer på 
parkeringspladsen - vi ser tiden an. Parkering ved 

0.klasserne er minimeret efter dialog med nye 
forældre. 

Pkt. 9 
Henvendelse fra TV2 vedr. 

Skolens deltagelse i fakta 
program 

 

Enighed om at vi ikke skal deltage i programmet. 

Pkt. 10 

Aarhus kommunes økonomi 
16 – og forventningerne til 

betydningen for 
Solbjergskolen  

Udskydes til næste møde. 

Pkt. 11 
Konkrete sager 

Jubilæet - rigtig fint arrangement med stor 
opbakning.  

5. okt. Lærerens dag - skolebestyrelsen hjælper 
med at markere den for alle medarbejdere 

Status på ledelsessituation ventes ultimo sept. 

Pkt. 12 

Evt. 

 

 
 


