
 
 

                
      

 
 

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

Tid: er vejledende  
Afbud: Jette, Lisbeth 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat  
 

Referatet er godkendt 

Pkt. 2 
Elevrådet 

Præsentation: Cassandra 8.b er valgt til 
elevrådsformand, næstformand er Martin, 9.b. 

Der er valgt ny bestyrelse. Drøftelse af 
struktur, mødeplan og hvordan man på bedste 

mulig måde får indskolingen med i 
elevdemokratiet. Elevrådet vil i år afprøve et 

indskolingsråd, hvor der er deltagelse af 
lærer/pædagog, og et mellem-udskolingsråd. I 

løbet af året afholdes der fælles møder. Datoer 
og dagsordner og referater skal på 

aktivitetskalenderen. Lene hjælper med det. 

Pkt.3 

Klassedannelse ved 
overgangen til udskolingen  

 
 

Drøftelse af muligheden for at skabe en 

anderledes overgang fra mellemtrin til 
udskoling. Målet er et gøre eleverne robuste 

og parate til uddannelseslivet og skabe øget 
trivsel. Udvalget Katrine, Anne, Lene og Tina 

fremlagde deres tanker og overvejelser. 
Bestyrelsen var, med baggrund i de gode 

erfaringer og den evidens der findes fra bla. 
Københavns Kommune positive overfor 

udkastet og der skal arbejdes videre med en 
implementering på Solbjergskolen.Jens og 

Lene arbejder med baggrund i udvalgets 
oplæg, videre med en tidsplan og så 

bestyrelsen kan starte drøftelser om 
principper, kommunikation m.m.. Vi drøfter 

videre på oktobermødet. 

Pkt. 4  

Forventet regnskab 2016 

 

Stine orienterede om det forventede regnskab. 
Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed at 

der igen i år er forventet balance i regnskabet.  

REFERAT  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 13 september 2016 

kl. 17.30 – 20.00  på skolens kontor 



Pkt. 5 

Pause 

 

Pkt. 6 

Undersøgelse vedr. 
Elevtrivsel og 

Undervisningseffekt 

JK redegjorde for resultatet af undersøgelserne 

vedr. Elevtrivsel og undervisningseffekt. 
Der er for begge undersøgelsers 

vedkommende tale om data der er kendte og 
tilgængelige på UVMs hjemmeside. 

Ifht. elevtrivsel var data fra 4.-9. årg. blevet 
sammenlignet af ugebrevet A4 – og denne 

sammenligning havde Stiften brugt til en 
artikel hvor vi desværre italesættes som en 

skole med bekymrende trivsel blandt skolens 
elever generelt. Som med alle andre 

undersøgelse kan data bruges i forskellige 
sammenhænge og i den sammenhæng der er 

brugt her er der er hårfin forskydning ifht. 
kommunalt gns.  Desværre i negativ retning. 

Tallene dækker dog også over så marginal en 

forskydning og stor variationsbredde at der er 
marginal forskel på 3. sidst og 3. plads når 

tallene opgøres på denne vis. Men det giver 
selvfølgelig anledning til opmærksomhed og 

fokus fremadrettet. Bestyrelsen noterede sig 
at undersøgelsen viser at vi præsterer rigtigt 

godt ifht. at undgå mobning. Alle data, også 
omkring elevtrivsel, bruger vi aktivt og indgår i 

drøftelser med de enkelte klasse- og årgangs 
team ifht. at kunne målrette indsatser og 

ressourcer omkring klasser og årgange. Cepos 
(tænketank) havde har på baggrund af skolens 

faglige resultater og data om disse udarbejdet 
en sammenligning af skoler ifht. effekten af 

undervisningen. Undervisningseffekten har 

været et fokus område for os og her er vi i 
Cepos sammenligning rykket ca. 1000 pladser 

frem og placerer os som nr. 14 af ca. 50 skoler 
i Aarhus og 250 ud af de kan 1400 skoler på 

landsplan. Bestyrelsen noterede sig resultatet 
som har været et fokus område. Dog er der i 

undersøgelsen her også tale om marginale 
forskelle mellem skolerne der danner bagrund 

for resultatet og sammenligningen og der vil 
derfor være udsving fra år til år. JK kommer 

omkring begge undersøgelser og vores brug af 
data som baggrund for handling og prioritering 

i efterårs info skriv. 
 



Pkt. 7 

Trafikken ved skolen 

Opleves mindre parkering på Kærgårdsvej 

foran 0. klasser, og generelt lidt mindre trafik 
ifbm. Opstart. Vi opstarter kys og kør 

kampagnen lidt senere på efteråret når vi 
oplever trafikken tiltagende. Gå busserne er 

blevet taget godt i mod og vi overvejer 
mulighed for udvidelse af ”rutenet”. JK 

gennemgik fokus områder ifbn. 
Skolevejsanalysen. Vi afventer resultat af 

analysen efter besigtigelse og politisk 
behandling.   

Pkt. 8 
Konkrete sager 

Genåbning af planen om lærings og 
medborgercenter i Solbjerg. Bestyrelsen er 

positive ifht. ideen. Vi forventer afklaring i 
løbet af ca. 14 dage.  

Pkt. 9 
Evt. 

 

  

  

  

 


