
 
 

                
      

 
 
 

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

Tid: er vejledende  
Afbud: Lisbeth, Anne, Cassandra, Martin 

 
 

Indhold Noter Referat 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat 

 

Udsendt 
pr. mail 

24/3-17 
 

Godkendt 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Elevrådet 
Orienterin

g v.  
Martin og 

Cassandra  
 

Udgår 

Pkt. 3 
Køreplan og konkret bud på 

arbejdet omkring ny 
klassedannelse ved 

overgangen fra mellemtrin til 
udskoling 

Bilag – LK 
udsender 

Et udvalg bestående af repræsentanter 
fra udskoling og mellemtrin har 

udfærdiget det forslag som er udsendt. 
Det har efterfølgende været i høring 

blandt eleverne 
Lene gennemgår og kvalificerer 

forslaget. 
Bestyrelsens kommentarer indskrives i 

bilaget – som danner baggrund for den 

konkrete proces. 

Pkt. 4 
Valgfag i udskolingen 

Bilag, 
LK ud-

sender 
forslag 

Lene præsenterede et forslag for 
valgfagsrækken 2017 – 18 

Forslaget godkendes – og der arbejdes 
videre med det som baggrund for 

valgfagsblokken i udskolingen. 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4. april 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 5 
Status på ”Rammer for 

trivsel og læring ” og aftale 
med Skaberkraft 

Orienter
ing og 

evt. 
drøftels

e af at 
vi ikke 

påtænk
er at 

indgå 

aftale 
med 

Skaberk
raft 

Stine, Jens, Berthe, Jacob og Lene har 
været på besøg på Ansager skole, som 

har fået udsmykning igennem 
Skaberkraft. Oplevelsen var, at det 

ikke så ud af så meget, og at det var 
forholdvis dyrt. Vi vil i stedet selv have 

fokus på udsmykning af gange og 
festsal, som samtidigt kan inspirere til 

læringsaktiviteter, som fx historielinjen 

på 20’er gangen, belysning til 
gruppeaktiviter m.m. 

Pkt. 6  
Pause 

  

Pkt. 7 

Høring af indstilling om Mål- 
og indholdsbeskrivelse for 

SFO og lektiehjælp 

Bilag 

vedlagt 

Berthe orienterede om udkastet til ny 

revideret Rammer for Mål- og 
indholdsbeskrivelse. Som 

udgangspunkt synes SFO-

forældrerådet, at det ser fornuftigt ud. 
Der bliver lagt op til et stort lokalt 

råderum. Udkastet skal i høring. 
Høringsfrist den 21/4. Berthe og 

formanden for SFO-forældrerådet laver 
et høringssvar. Bestyrelsen orienteres. 

Pkt. 8 
Dimission tirsdag d. 20/6 

 Aftaler   
 

  

Vi oplever, at arrangementet fungerer 
rigtig godt, så vi gør, som vi har 

gjorde sidste år. Lene kontakter 8. 
årgangs teamet, som skal spørge til 

elevhjælp til denne aften. 

Pkt. 9 

Status ifht. kommende 
skoleår: 

-Medarbejder situation  
-Mobilitetsdage 

-Fagfordeling procedure 
-Klasser 

-Indskrivning 
-Bilag 1- drøftelse 

m.m. 

Generel 

orienterin
g vedr. 

status 
ifht. 

kommend
e skoleår 

Jens orienterede om status ifht. 

kommende skoleår.  

Pkt. 10 

Konkrete sager 

HDS- 

faciliteter 
10 

gangen 

Jens orienterede om kommunalt fokus 

på lokaler til håndværk og design. Det 
ser ud til, at Solbjergskolen kan 

komme med i et udbud om nye 
håndværk og design faciliteter. 

Der bliver arbejdet på at forsøge nye 
former for luftudskiftningen på 10’er 

gangen. 



Pkt. 11 

Evt. 

  

 
 


