
 
 

                
      

 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Trafikpolitik 
 

Bente, Ann, Lars og Lene præsenterede et arbejdspapir for 

Solbjergskolens Trafikpolitik. Målet er at politikken både 

skal lægges ud som en link og laves til en folder, som kan 

uddeles ved forældremøder. Kan bruges som oplæg til 

drøftelser ved forældremøder. Tanker og input fra 

bestyrelsen tages med i det videre arbejde. Et bud på en 

færdig politik præsenteres på mødet i april. 

Ann orienterede om, at skolen har ansøgt om og fået midler 

til indkøb af en trafikbane. Vi arbejder henimod, at 

trafikbanen skal åbnes samtidigt med at trafikpolitikken 

offentliggøres – et fællesarrangement i foråret. 

 

Pkt. 2  
Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 

Pkt. 3 
Elevrådet 

Martin orienterede om en indeklimaundersøgelse, elevrådet 

har lavet på baggrund om oplevelsen af dårligt indeklima i 

lokaler – især de sydvendte lokaler. Fem forskellige 

skærmende muligheder vil blive prøvet af på 10’er gangen, 

som afprøves frem til jul. Herefter tages beslutning om den 

endelige løsning. 

Elevrådet har desuden behandlet lektionsfordelingsplanen. I 

elevrådet er der generelt tilfredshed med skoledagens 

opbygning, dog er en-timers fag en udfordring, for det kan 

være svært at nå så meget. Både mellemtrin og udskoling 

giver udtryk for tilfredshed med fordybelsesdagene, pauser 

og skoledagens længde efter overgang til to-lærer ordning. 

 

Pkt.4  

Regnskabsafslutning 2016 
 

 

Stine orienterede om regnskabsårets afslutning med et 

tilfredsstillende resultat. 

Pkt. 5 

Pause 

 

 

Pkt 6 

Principper for 
klassedannelse for 

overgang til udskolingen  

Udkast til principper for dannelsen af nye klasser ved 

overgangen fra mellemtrin til udskoling blev drøftet, og 

der blev foreslået ændringer, som vil blive tilføjet til 

næste møde. Vi skal sørge for at have fokus på 

forældresamarbejdet i arbejdet med ny klassedannelse. 

 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.7. februar 2017 

kl. 17.30 – 19.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 7 

Status på aftaler vedr. 
konfirmationsforberedelse 

Jens orienterede om drøftelser med sognepræsterne. Der 

arbejdes på konfirmationsforberedelse på 7. årgang om 

tirsdagen fra kl. 13 – 15. 

Pkt. 8  
Etablering af Kode-klub 

Jens orienterede om, at alle klasser på skolen har deltaget i 

programmeringsforløbet Hour of Code. I forlængelse af det, 

etableres der en kode-klub for mellemtrinnet en gang om 

måneden på pæd. læringscenter, hvor eleverne kan 

tilmelde sig. I indskolingen vil der ligeledes etableres forløb 

med kodning. I udskolingen arbejder vi henimod at etablere 

et valghold i kodning. 

Pkt. 9 

Workshop vedr. ”God start i 
lokalområdet”  

Katrine, Anne og Jens orienterede om deres deltagelse i 

workshoppen, som havde fokus på, hvordan Solbjerg som 

lokalsamfund kan hjælpe og støtte nye borgere til god 

integration i Solbjerg. 

Pkt. 10 

Konkrete sager 

Jens orienterede om et møde vedr. inspirerende 

læringsmøder.  

 

Pkt. 11 

Evt 

 

 
 


