
 
 

                
      

 
 

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

Tid: er vejledende  
 
Afbud: Cassandra, Winnie 

 
 

Indhold Referat 

Pkt. 1 

Godkendelse af 
referat fra 4/4-17 

 

Referat godkendt 

 

Pkt. 2  

Elevrådet 
 

 Sidste elevrådsmøde handlede om indskolingsrådet. Der 

er en oplevelse af, at det fungerer rigtigt godt. Godt at 
Jacob (afdelingsleder for indskolingen) deltager. 

 Desuden gav mellemtrinnet udtryk for, at det er godt at 
kunne benytte gymnastiksalen i pauserne.  

 På det sidste møde i skoleåret evalueres 
elevrådsarbejdet i dette skoleår. 

 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. maj 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 3 

Status ifht. 
kommende 

skoleår: 
-Medarbejder 

situationen 
(SFO/UV) 

-Indskrivning 
-

Elevtalsprognose/
HDS-faciliteter 

-Klub/SFO 
m.m. 

 JK orienterede om medarbejdersituationen. Ifm. at 4. 

klasse overgår til klubben, er der fundet en løsning ift. 
Medarbejdersituationen i SFO, en evt. forflyttelse 

effektueres til efteråret 
 Ifm. mobilitetsdagene har vi fået overflyttet en 

medarbejder til mellemtrinnet fra Bavnehøj Skolen. 
 Der er fundet en løsning til en orlovsstilling til 

indskolingen. 
 Der skal ansættes en barselsvikar frem til jul på 

mellemtrinnet. 
 Det er udmeldt fra B&U, at der bliver tre 

børnehaveklasser. 
 Vi oplever en større tilstrømning af elever end i 

elevtalsprognosen, derfor vælger vi at sætte processen 

omkring nye håndværk- og designfaciliteter i bero, fordi 
vi gerne vil lave en samlet løsning for lokalerne på 

skolen. Der indhentes en ny elevtalsprognose. 
 Orientering om forældrebesked vedr. klubbens 

åbningstider ifm, at 4. klasser overgår fra SFO til klub. 
 Orientering om bud på nyindretning af Festsalen, 

således at det bliver et multifunktionelt rum. Hver skole 
tildeles 100.000 af Byrådet kr. til indretning. 

 Ide om at få frivillige fra Fællesskab uden Grænser til fx 
at passe grønne planter på skolen eller andre opgaver. 

Pkt. 4 

Suppleringsvalg 
til bestyrelsen 

Lisbeth og Bente udtræder af skolebestyrelsen til sommer, 

fordi de ikke længere har børn på skolen fra kommende 
skoleår. Der er ikke flere suppleanter. Der vil være et 

suppleringsvalg inden sommerferien. Det ordinære valg til 

skolebestyrelsen er foråret 2018. JK skriver ud på intra om 
suppleringsvalget 

Pkt. 5 
1. skoledag  

Vi laver det samme arrangement som sidste år, hvor de nye 
forældre møder bestyrelsesmedlemmer o.a. ved et 

”stjerneløb”. Jette og Winnie deltager. 

Pkt. 6  
Pause 

 

Pkt. 7 

Mobilfri Skole 

Katrine lægger op til en drøftelse af, om Solbjergskolen skulle 

være en mobilfri skole. Der er mange synspunkter både for og 
imod. Rigtig væsentlig og god drøftelse med mange 

perspektiver. Drøftelserne skal tages i organisationens 
forskellige fora - medarbejdere og elever. Skal munde ud i en 

holdning og muligvis en lokal læseplan. Vi skal have en 
arbejdsplan for arbejdet med emnet. 

Pkt. 8 
Konkrete sager 

 Der opleves p.t. ikke ret stor tilslutning til 
Venneforeningen. Hvis ikke der er flere, som kan 

hjælpe, er den nødt til at lukke – møde 16/5. 
 

 

Pkt. 9 

Evt. 

 



 


