
 
 

                
      

Deltagere: Jens, Lene, Winnie, Lisbeth, Kim, Anne, Katrine, Bente, Jette, Lars, Cassandra, Berthe(ref) 
Afbud : Tina, Martin 
 

Punkter  

 Pkt. 1 

 Godkendelse af referat  

Referat godkendt 

 Pkt. 2 

 Elevrådet 

Cassandra orienterer om det første indskolings –

elevrådsmøde. Var et godt møde, og umiddelbart virker det 

som en god struktur. JO deltager samme med Cassandra og 

planlægger møder og indhold Der var bl.a. ønske om at 

asfalten i skolegårdene forbedres. Der er planlagt 4 årlige 

møder. 

Pkt.3  

Lektionsfordeling 17-18 

 

 

JK orienterer – med afsæt i det vedlagte forslag til plan for 
lektionsfordeling for skoleåret 17/18 om tænkningen bag ved 
udkastet. Der drøftes dilemmaer og muligheder. Katrine har et 
ændringsforslag til lektionsfordelingen. Hun ønsker timer i 
håndværk og design i udskolingen, som kan øge elevernes 
innovative og praktiske evner. Dette kan være med til at målet 
med 30% af alle afgangselever op mod 2020 vælger en 
erhvervsuddannelse. Den resterende bestyrelse deler ikke Katrines 
holdning. Den øvrige bestyrelse ser ikke det som værende 
fordelagtigt primært i forhold til at ruste eleverne til de fag som de 
skal til afgangseksamen i i 9. klasse. 
Herudover er der på mellemtrinnet en overvægt af billedkunst i 
forhold til det anbefalet.  
Umiddelbart opnås der ikke enighed om evt. ændringer – og indtil 
videre er det vedlagte forslag arbejdsgrundlag for skoleårets 
planlægning 
 

Pkt. 4  

4. klasse fritidstilbud i FU pr. 

1/8-2017 og 

Samarbejdsaftaler med FU 

Berthe orienterer om processen med overgang for 

kommende 4. klasse til FU. Der er lavet plan og 

samarbejdsaftale med FU. Der inviteres til 

forældreinformationsmøde torsdag d. 2. februar kl. 17. 

 

 Pkt. 5 

 Høringssvar vedr. tilpasning af             

skolerne til FU 4. klasse 

Indstillingen udsendt som bilag 15/12-16 fra JK – der skal 

udarbejdes høringssvar. Bestyrelsen kommer med in-put 

primært ifht. pladsforhold i klubben, vores forventede vækst 

i elevtal, og betydningen for skolens mulighed for etablering 

af HDS-faciliteter. JK laver et udkast, som sendes til 

gennemsyn i skolebestyrelsen inden fristen d. 16. januar.  

Referat fra  

skolebestyrelsesmøde tirsdag d.10. januar 2017 

kl. 17.30 – 20.00 på skolens kontor 



 Pkt. 6  

 Formålsbeskrivelse  

klassedannelse -udskoling 

 

Formålsbeskrivelsen vedtages og danner dermed grundlag for 
kommende klassedannelser ved overgangen til udskolingen. 
Katrine stemmer ikke for på det nuværende grundlag. Der 
efterlyses en mere detaljeret handleplan, som synliggøre hvordan 
alle elever kan opnå succes, fagligt og socialt i de nye klasser i 
udskolingen, samt beskrivelser af undervisningsmiljøet og 
arbejdsformerne. 
Der oplyses på mødet, at denne plan er i støbeskeen, men flere 
aktører skal inddrages i processen før denne kan udarbejdes 
ordentligt. 
Der skal i løbet af foråret (i henhold til den aftalte køreplan) 
udarbejdes og vedtages nye principper for klassedannelse. løbet af 
foråret og gerne inden næste møde udarbejdes et forslag til 
udmøntning af principperne, så det kan danne grundlag for 
drøftelse i bestyrelsen.  

 Pkt. 7 

 Energi rapport fra AA+  

JK gør rede for det udsendte bilag – overvejelserne om 

optagelse af lån til finasiering af energibesparende tiltag. JK 

undersøger på bestyrelsens vegne nogle områder, som ikke 

klart fremgår af materialet, inden der træffes den endelige 

beslutning. 

Pkt. 8 

Konkrete sager 

 Der er et tema pt i dagspressen vedr. 

toiletstandarden på Aarhusskolerne. Vi bliver ikke 

begunstiget af de midler byrådet har afsat til 

opgaven, da vi har brugt egne midler på at renovere 

størstedelen af skolens toiletter sidste år. 

 Solbjerg skal (sammen med øvrige områder i syd) 

have fokus på et projekt, som beskriver hvordan vi 

lokalt vil gribe den opgave an, det vil være at 

modtage flygtningefamilier. Der bliver et møde på 

skolen i uge 5 eller 6, hvor områdechefen inviterer til 

orienteringsmøde. Katrine og Anne vil gerne deltage 

som bestyrelsesrepræsentanter. 

Pkt. 9 

Evt 

Intet under punktet. 

 

 


