
 
 

                
      

 
Deltagere: Kim, Lisbeth, Anne, Katrine, Bente, Tina, Lene, Berthe (ref) 
Afbud fra: Jens, Winnie, Søren, Jette, Martin, Josefine 

 
 
 

Indhold Noter Ansvarlig 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat 
fra 8/3-16 

 

Referat godkendt  

Alle 

Pkt. 2 

Elevrådet  

Udgår grundet afbud fra 

elevrådsrepræsentanterne 

Martin/Josefin

e 

Pkt. 3 

Ungdommens 
uddannelse vejledning 

(UU) 
 

Per Vandbæk giver indledningsvist et 

historisk rids af vejlederens rolle fra at 
være skolevejleder til rollen som UU 

vejleder. 
Herefter orienterer Per om UU 

vejlederens nuværende opgaver. 
Bilag er uddelt. 

 
Bemærkning: det er vigtigt, at forældre 

til elever på 8. årgang deltager i det 
informationsmøde, der indkaldes til i 

løbet af året. 
 

Per Vandbæk 

/alle 

Pkt.4 
Klassedelinger ved 

overgangen til 
udskolingen som 

princip på 
Solbjergskolen 

 

Punktet udsættes grundet forfald blandt 
mødedeltagerne 

 Winnie/alle 

REFERAT  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 12. april 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt 5 

Dimission aftaler 

Dimissionen finder sted onsdag d. 22. 

juni kl.19 til 21: 
Skolebestyrelsen står for drikkevarer og 

frugt sammen med 8. klasse elever. 
Der mødes ind kl. 18 i hjemkundskab, 

hvor der skæres frugt og anrettes. Der 
bestilles pizzaer til de deltagende. Efter 

dimissionsafslutning er der oprydning. 
 

Lene laver aftaler med 8. klasse elever 
og deltagere fra skolebestyrelsen 

melder sig på næste møde. 
 

Alle 

Pkt 7 
Cafésamtaler –

opfølgning fra 
kvalitetsrapport 

Skolen inviterer til én årlig cafésamtale 
på 7., 8., og 9. årgang. 8. og 9. 

indbydes fælles i december og 7. i 
januar. Alle faglærere deltager, da det 

er et vigtigt signal at sende, at alle fag 

er udtræksfag og dermed skal 
prioriteres lige højt. Samtalen har 

udelukkende et fagligt perspektiv. 
Forældrene har på forhånd skrevet sig 

op til samtale på 10 min. med (max) 3 
lærere. Lærerne har været rigtig 

tilfredse med denne form. 
 

Der kan dog blive tale om at der skal 
justeres, idet mange forældre gerne vil 

sikres at kunne tale med både dansk og 
matematiklærerne. Det bør overvejes, 

om 8. og 9. klasse skal deles op, så 
årgangene har hver deres aften. 7. 

årgangs samtalerne skal muligvis have 

et socialt perspektiv også, idet eleverne 
her har fået nye lærere. 

 
Fra august 2016 implementeres de nye 

digitale læringsplatforme på alle skoler. 
Det betyder bl.a., at elevplanerne 

indgår som et dynamisk redskab, 
hvilket kan få indflydelse på indhold og 

struktur omkring cafésamtalerne. 
 

Punktet tages på et senere 
skolebestyrelsesmøde. 

 

 



Pkt. 8 

Valgfag - status 

Valgfagene udbydes traditionelt i 

efteråret. Fra januar 2017 udvikler vi 
valgfagene som en form for 

linjefagsstruktur, så eleverne får 
mulighed for at undersøge et emne 

inden for et område. Dette skal 
forhindre, at emnet bliver for 

afgrænset. Vi tænker at der fra 
skoleåret 2017/18 bliver 4 linjer med et 

bredere perspektiv.  
Vi kan overveje, om eleverne skal have 

feedback på valgfaget. 

 JK 

Pkt. 9 

Kostpolitik – endelig 
godkendelse  

Godkendt med et par enkelte 

justeringer. 

Lisbeth/ BEO 

Pkt. 10 
Konkrete sager 

  

Pkt. 11 
Evt. 

 Eksterne censorer kommer 
fremover alene til at rette 

opgaverne til afgangsprøverne. 
 Fagfordeling er i fuld gang – og det 

forløber godt og konstruktivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


