
 
 

                
      

 
 

 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat  
 

Ikke noget referat, fordi mødet før sommer blev 

aflyst. 

Pkt. 2 
Evaluering af bestyrelsens 

møder 

I referat skal der ved drøftelser og beslutninger 
noteres graden af enighed i bestyrelsen. Fx 

”besluttet af et enig skolebestyrelse” eller, at der 
var forskellige holdninger til emnet. 

Kim startede tidligere en logbog, som kunne hjælpe 
os med at holde øje med, hvad vi har i gang. Kim 

følger op på den. 
Vi skal være opmærksomme på, at vi kan skrive 

opfølgningspunkter på dagsordenes årshjul. 
Vi skal bestræbe os på at overholde sluttidspunktet 

for vores møder, dog er det vigtigt, at det er muligt 
at færdigbehandle og drøfte emner grundigt. 

Har man punkter under ”evt”, meddeles det fra 
mødets start, så vi er forberedte på det og kan 

planlægge efter det. 

På nogle af årets møder, hvor vi ved, at der ikke er 
et stort indhold, kan vi måske drøfte lidt større 

emner. 
 

Pkt.3 

Mødekalender 2016-17 
 

 

Møderne ligger den anden tirsdag i måneden kl. 

17.30 – 20.00 med mulighed for sandwich fra kl. 
17 – 17.30. 

Pkt. 4  

Skoleårets start 

 

Jens orienterede om en nyansættelse i indskolingen 

i forbindelse med skoleårets start.  

Vi har en oplevelse af en meget god opstart efter 
ferien. Fin første skoledag for de nye små 

børnehaveklasselever. 
Opstart af Solbjergskolens Facebookside. 

Vi håber på en renovering af skolegården ved bh-
klasserne inden jul. 

Rigtig god SFO-uge i Dyngbylejren i uge 31.Vi 
arbejder på, at booke hytten til næste år. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 16 august 2016 

kl. 17.30 – 18.15  på skolens kontor 



Pkt. 5 

Konkrete sager/orientering 

Rådmandsmøde 14/11 kl. 17 – 19, nu områdevis. 

Pkt. 6 

Evt. 

Tina orienterede om, at der bliver mulighed for 

eleverne på mellemtrinnet at ”parkere” deres 
mobiler ved timernes start, så bliver det måske 

lettere for eleverne, at mobilerne ikke kommer til 
at forstyrre. Mobilerne kan tages igen til pauserne 

og kan bruges som arbejdsredskab efter aftale med 
læreren. 

 
 


