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Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra  

12/1-16  
 

 Referat  godkendt 

Pkt. 2 
Elevrådet  

Peter orienterede om det sidste elevrådsmøde i uge 5, hvor 

muligheden for et samlet elevråd blev drøftet. Flere fra 

elevrådet gav udtryk for, at den nuværende struktur med et 

råd for de små og et for de store var ok. Der har endnu ikke 

været afholdt møder i det lille elevråd. Det er et ønske fra 

det pædagogiske personale ud fra en pædagogisk synsvinkel, 

at der bliver arbejdet på at genetablere et samlet råd. Det 

drøftes videre i elevrådets bestyrelse. Skolebestyrelsen 

mener, det er vigtigt at sørge for, at de små ikke bliver 

koblet af det samlede elevråd for Solbjergskolen. 

Temperaturen i klasserne kan svinge rigtig meget, og det 

kan være svært at arbejde i lokaler, som enten er meget 

kolde eller meget varme. Stine fortæller, at der bliver 

arbejdet på sagen. 

Pkt. 3 
Budgetforlig ifbm budget 16 

og kommende hørings 
proces 

 

Jens orienterede om Aarhus Kommunes budgetforlig ifm 

budget 2016. I budgetforliget indgår der bl.a. et forslag om, 

at man nedlægger 4. klasse som en del af SFO fra 2017. 

Disse børn skal have et tilbud i klubberne.  I den forbindelse 

er der ingen tilførsel af nye resurser til klubberne, kun 

forældrebetaling for de nye børn. Skal i høring i løbet af den 

kommende måned.  

Pkt.4 

Budgetforslag 
 

Stine orienterede om budgetforslag for Solbjergskolen for 

2016. 

I det kommende budget er der bl.a. indregnet en 

sammenlægning af kommende 9. årgang. 8. årgang er nu 

meget lille og flere af eleverne skal på efterskole i 9. 

Skolebestyrelsen godkender forslaget, herunder 

indstillingen om sammenlægning af kommende 9. årgang.  

Pkt 5 

Pause 

 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 6 
Understøttende uv. 

Vi har fået positiv tilbagemelding ifht. vores ønske om at 

prøve at gøre konfirmationsundervisningen til del at den 

understøttende undervisning. Fra kommende skoleår vil vi 

også afsøge mulighed for at lave to-voksenordning i stedet 

for understøttende undervisning. Det åbner for nye 

muligheder i kommende skemastruktur. Det vil fx kunne 

betyde en mere fleksibel lektie/studietidsordning. 

JK udarbejder forslag 

 

Pkt 7 

Forældretilfredsheds-
undersøgelsen 

En del af kommentarerne omhandler den understøttende 

undervisning/studietiden. Vi arbejder videre med de nye 

muligheder, fordi vi tænker, det kan give mere kvalitet.  

Fortsat fokus på en mere ensartet kommunikation omkring 

skolehverdagen, forventninger o.a. Der tages drøftelser i 

de tre afdelinger, og der nedsættes en arbejdsgruppe i 

skolebestyrelsen, som drøfter kommunikation i hele 

organisationen. (Winnie, Anne) 

 

Vi arbejder videre med forældretilfredsundersøgelsen ved 

at tematisere punkter. 

 

Pkt. 8 
Kostpolitik  

Udskudt til næste møde 

Pkt. 9 

Konkrete sager 

Fodboldforeningen er i gang med at etablere en multibane. 

Skolen vil gerne indgå i et medejerskab af banen. 

Mette Bach er ansat som indskolingsleder på Malling Skole 

pr. 1. marts.  

Pkt. 10 

Evt. 

 

 
 


