
 
 

                
      

 
 

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

Tid: er vejledende  
Tilstede: Winnie, Bente, Jette, Kim, Martin, Cassandra, Stine, Katrine, Anne, Lars, 
Tina, Jens  

Afbud: Lisbeth 
 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt 

Pkt. 2  

Elevrådet 

 

 

Lommefilm projekt vedr. hjertestarter i 7. kl  

vandt 10.000kr. til en  biograf tur for hele 
udskolingen 

Rigtig god feed-back fra elevrådet vedr. trafik 
politikken som vi drøftede sidst  

Pkt. 3 

Budgetforslag 2017 

Stine fremlagde forslag til budget for 2017.03.24 

Der er balance i skolens budget som blev 

vedtaget. Der er tilfredshed med skolens stabile 
økonomi og økonomistyring. 

Vi drøftede indkøb at nye møbler til 
mellemtrinnet. Der er i værksat proces. 

Finansieres af opsparede midler 
 

Pkt. 4 

Pause 

 

Referat  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.14. marts 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 5 
Status på læringsplatform 

Anne Mikkelsen (Læringsvejleder)fremlagde 
læringsplatformen ”min uddannelse” og de 

funktionaliteter den indeholder både i elev, 
forældre og medarbejder perspektiv. 

Der er generelt blevet taget godt i mod 
platformen på skolen, men vi kun i begyndelsen 

af en proces der rækker mange skoleår frem. 
Men vi er som skole generelt langt i processen 

ifht. til de forventninger og mål der er på 

processen fra B og U. 
Det er planen at der åbnes for platformen for 

forældre efter påske. JK laver et skriv der 
beskriver at der med åbning er tale om en 

mulighed for at følge med i skolens proces p.t. 
og ikke et færdigt produkt. 

 

Pkt. 6  

God start i lokalområdet 

Der har været afholdt 2. møde i gruppen. Der 

er stadig uklarhed omkring opgavens omfang 

og karakter. Vi afventer yderligere udmelding 
fra B og U omkring processen 

 

Pkt. 7 
Solbjergdagen  

FO-klubben er genåbnet. Solbjergsdagen afvikles 
i ”light” udgave. Skolen er ikke medarrangør men 

giver lille tilskud til arrangementets 
gennemførelse og mulighed for vores elever kan 

optræde. 

Pkt. 8 

Konkrete sager 

 Inspirations workshop – der laves forslag til 

indretning af festsal 
Vi deltager i Byg og Bo folder 

Venneforenings banko afviklet 
 

  

Pkt. 9 

Evt 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


