
 
 

                
      

Deltagere: Joefine, Martin, Jette, Bente, Anne, Kim, Winnie, Stine, Berthe 
Afbud fra: Mette, Søren og Katrine 

 

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  

6/10-15  

 

Referat udsendt til forhånds 

godkendelse 

 

Referat godkendt 

 

God 

 

5 

 

Alle 

Pkt. 2 

Elevrådet  

Orientering og nyt fra elevrådet: 

 

 Der er ønske om krus ved 

vandautomaten. 

 Ønske om et møde med 

formænd og næstformænd fra 

elevrådene fra skolerne fra 

område Oddervej (JK-

undersøger) 

 Opfordres til at elevrådet indgår 

i et samarbejde omkring 

behandling af møblerne og 

blomster m.v. i aulaen. 

Elevrådet er helt med på, at 

emnet kommer op.  

Ori 

/debat 

10 Martin/Josefi

ne 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.10. november 2015 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor 



Pkt.3 

Solbjerg IF- og 

samarbejdet  i Solbjerg 

ifht. Børn og Unge 

Kristine og Brian orienterer om 

projektet Solbjerg Alive 

Solbjerg Alive er et projekt, som bl.a. 

handler om at lave en overdækning 

mellem skolen og hallen. Disse m2 kan 

give mulighed for at etablere nye rum 

og faciliteter, som kan gavne 

sammenhængskraften i  Solbjerg. 

 Der er tale om et projekt som opstod 

for nogle år siden, som man gerne vil 

vække til live i en opdateret udgave. 

Tanken er, at der skal skabes rum for 

fællesskaber på tværs af aldre, som et 

naturligt mødested for byen. 

Spørgsmålet er, om vi som treenighed 

kan stå sammen om projektet, nu vi 

også står over for etablering af 

medborgercenteret. 

Det er vigtigt i forhold til den videre 

proces at der er enighed mellem skole, 

idrætsforening og fællesrådet. 

Der skal etableres en arbejdsgruppe 

med en procesbeskrivelse, som er 

detaljeret. 

Skolebestyrelsen bakker op om 

projektet og vil gerne orienteres 

løbende. 

 

Deb/ori   30 Kristine og 

Brian fra hhv. 

idrætsfor-

ening og 

fællesråd 

Pkt. 4 

Minikantine  

Udbud og prisniveau: 

Stine fremviser eksempler på 

udbuddet i kantinen og 

portionsstørrelse. Der har i år ikke 

været prisstigninger på dagens ret og 

salatbar. 

Bestyrelsen er meget tilfredse over det 

fremviste, og udvalget i kantinen. Det 

har været en god proces over tid at få 

skabt en minikantine med så godt 

udbud samtidig med at kantinen er 

omkostningsneutral. Portionsstørrelsen 

er fin. Der udtales stor tilfredshed med 

bagværk og andre hjemmelavede 

produkter i minikantinen. 

  Ori/deb  15 

 

 

 

 

ST/Alle 

Pkt.5 

Mobile pay/swipp 

Orientering om brug af Mobile 

Pay og Swipp i minikantinen, som 

kan bruges af elever, swipp for 

elever over 15 mobile pay for elever 

over 13 

Ori/deb 5     ST/Alle 

Pkt 6 

Pause 

  10  



Pkt. 7 

Kostpolitik i Solbjerg 

Orientering om kostpolitik.  

Bilaget er udsendt og JK orienterer 

om baggrunden for politikken i 

Solbjerg. 

Drøftelse af, om skolen skal have 

revideret og opdateret retningslinjer 

for kost, kage m.v. Skolens tidligere 

kostordning kan danne baggrund for 

en fornyet debat. (Lisbeth og Berthe 

går i udvalg mht skolens kostpolitik) 

Bilaget kommer op på januarmødet. 

Deb 25  JK/Alle 

Pkt. 8 

Praktisk undervisning 

Drøftelse ifht. praktisk 

undervisning 

Udgår 

 Deb 15 Katrine 

Pkt. 9 

Samarbejdsaftale med 

SFOs forældreråd 

Samarbejdsaftalen skal formelt 

godkendes efter møde i forældreråd. 

– bilag 

Aftalen godkendes i skolebestyrelsen 

God. 10 Jette/JK/ 

BEO 

Pkt. 10 

Økonomi – herunder 

prioriteringer inden 

regnskabs afslutning 

Bilag vedr. restbudget 

De seneste års investering i IT- er nu 

på plads og vores IT-opdateret.  

Der opdateress løbende ifht. pc.- og i-

pads via uv. budget. 

Ifht. restbudget pr. 31/12 prioriteres 

at: 

 De sidste ”gamle” toiletter 

renoveres. 

 Der bliver opgraderet på 

malerarbejdet rundt om på 

skolen 

 Der indkøbes nye møbler  

Deb/bes   20  ST/JK 

Pkt. 11 

Konkrete sager 

 Ori 5  

Pkt. 12 

Evt. 

Drøftelse af holdning til om forældrene 

skal med ind i klassen om morgenen. 

 5  

 

ÅRSHJUL & 

Emner til senere dagsorden  

 

 

 

12.januar 2016 

FB-kommunikation 

Samarbejdet med UU 

Forældretilfredshed 

Skolens kostpolitik 

  

9.februar 2016 

Budget 16 

Kvalitetsrapport 

  

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  

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 

 

 

 

 

 

  

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. 

nye  rammer for tandplejen 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


