
 
 

                
      

 
 

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

Tid: er vejledende  
 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat  
 

Referatet er godkendt 

Pkt. 2 
Elevrådet 

Martin fortalte om besøg fra DSE, Danske 
Skoleelever, som bl.a. fortalte om Børnetelefonen. 

Elevrådet vil komme rundt i klasserne og fortælle 
om Børnetelefonen. Elevrådet har lavet en 

undersøgelse af indeklimaet på 10’er gangen, hvor 
klasserne bliver varme når solen skinner og lyset i 

øvrigt generer undervisningen. Når resultaterne er 
opgjort, mødes elevrådet med Jens og drøfter 

muligheder for løsninger. Der har været 
gennemgang af vedtægterne, som jævnligt bliver 

opdateret. 

Pkt.3 

Klassedannelse ved 
overgangen til udskolingen  

 
 

Præsentation af udkast til tidsplan for arbejdet 

med klassedannelse. Den besluttes med få 
rettelser. Særligt fokus på kommunikationen- JK 

kontakter B og U ifht. muligheder. Martin, 
Katrine, Anne, Tina og Lene laver udkast til 

formålsbeskrivelse, som drøftes på mødet i 
december. 

Pkt. 4  

Lektionsfordelingsplan 17-

18 

 

Der har været udtrykt ønske om at begynde at 
drøfte lektionsfordelingsplanen tidligere, derfor 

er den på dagsordenen allerede nu. Jens 

gennemgik principperne for 
lektionsfordelingsplanen, og hvilke muligheder vi 

har for at rykke rundt på lektioner. Vi drøfter 
videre om et par måneder. Målet er vi har en  

beslutning til marts. 

Pkt. 5 
Pause 

 

Pkt. 6 
Lærings- og 

medborgercenter status 

På det sidste rådmandsmøde blev det besluttet, at 
der ikke arbejdes videre med et lærings- og 

medborgercenter på Solbjergskolen. 

REFERAT  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11 oktober 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 7 

Skolens fysiske udtryk – 
rammer for læring og trivsel 

Oplæg om muligheden for at få hjælp til at skabe 

et samlet æstetisk udtryk på Solbjergskolen, hvor 
skolens værdier bliver gjort synlige og 

gennemgående i udtrykket. Det besluttes, at vi går 
videre med det. Vi skal undersøge andre firmaers 

tilbud 

Pkt. 8 

Trafikpolitik 

Oplæg ved Ann Jacobsen. Forslag om, at 

Solbjergskolen laver en trafikpolitik. Der er nedsat 
et arbejdsudvalg bestående af Ann, Bente og Lene. 

Udvalget kommer med et oplæg til januarmødet 
den 10. januar 

Pkt. 9 Ungdomsklubben er lige nu lukket. 
Folkeoplysningsforbundet giver tilsyneladende  

ikke midler til driften af klubben længere. 
Solbjergdagen i april er lige nu usikker. Der er 

inviteret til et møde om situationen den 25/10. 

Pkt. 10 

Konkrete sager  

Orientering om EDISON-innovationsforløb på 7. 

årgang. Orientering om ansættelse i udskolingen 
og indskolingen. Orientering om Lærerens Dag den 

5/10 er på Solbjergskolen blevet til Personalets 
Dag, hvor alle fik stjerneskud af skolebestyrelsen. 

Orientering om, at musiklokalet er lukket pga. 
fugt. Det bliver ordnet og rengjort. 

Pkt. 11 
Evt 

 

 


