
  

                
      

 
 

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

* Tid: Tidsangivelser er vejledende  
 

 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra  

2/6-2015  

Godkendt 

Pkt. 2 
Skoleårets start 

Jens orienterede om skoleårets start:  
-Lars Kramer er ansat i 4. a. 

-Rotteproblemer er nu løst, og legepladsen er 
renoveret med helt ny flisebelægning. 

Uafklarethed ift. den økonomiske del 

-Det har været store vandskader i løbet af 
sommerferien, som betyder, at en del af taget skal 

udskiftes. 
-Indbrud i sommerferien. Gerningsmændene blev 

pågrebet. Vi er i færd med at gøre skaderne op. 
-Det har i år været sværere end normalt at oprulle 

skemaerne på intra. Det skulle være i orden nu.  
- Arbejdet med markeringen af Solbjergskolens 50 

års jubilæum er godt i gang. Information kommer 
ud snarest. 

Pkt.3 
Forventet regnskab 

Stine orienterede om det forventede regneskab for 
2015: 

-Ser fint ud. Der er balance i regnskabet, og det 
ser ud til, at vi kommer til at afslutte med et lille 

overskud. 
-Der er indkøbt 8 nye vogne med computere, og 

der er lavet en plan for udskiftning, så der kan 
tages højde for det i budgetplanlægningen. 

 

Pkt. 4 

Årshjulet - mødedatoer 

Møderne ligger som udgangspunkt den anden 

tirsdag i måneden kl. 17.30 - 20.00 med mulighed 
for spisning fra kl. 17.00. Næste møde er den 8/9. 

Jens laver en mødeplan til næste møde. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11. august 2015 

kl. 17.00 – 18.30  på skolens kontor 



Pkt. 5  

1. skoledag + dimission 

-Dimissionen var rigtig fin. Rammen var god.  

- 1. skoledag for de nye 0-klasser fungerede fint. 
Fin oplevelse. Tiden var lidt presset ved nogle af 

stationerne. Vi afventer evalueringen fra forældre 
og tager derefter stilling til, om noget skal ændres. 

-Vi har lavet aftale om indlæg til Solbjerg Nu om, 
hvad der foregår på Solbjergskolen. Kommer et 

indlæg om skolestart i næste nummer af Solbjerg 
Nu. 

Pkt. 6 

Indstilling vedr. styrkelse 
af handicap området 

 

Jens har lavet udkast til høringssvar. Det 

godkendes med en lille tilføjelse. Jens sender det 
af sted. 

Pkt. 7 
Skolebestyrelsens møder 

Ingen kommentarer. De fungerer godt. 

Pkt. 8  

Konkrete sager 
 

Jens orienterede om en konkret sag.   

Pkt. 9 
Evt.  

 

Søren fortæller om Børn og Unges interesse for 
Solbjergskolens lave sygefravær. Der har været et 

indlæg i B&U-nyt.  

 
 


