
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

Type: beslutning (bes) –  godkendelse (god) -orientering (ori) – debat (deb)  

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Cassandra, Marie 
  

 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

9/1-18 

 

Referat godkendt 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Afbud 

Pkt. 3 

Regnskabsafslutning 2017 

Stine orienterede om regnskabet for 2017. Der 

er for 2017 underskud på driften, primært med 
baggrund i uforudsete udgifter til etablering af 

specialpædagogiske tilbud, rottebekæmpelse 
og genetablering af skolegård, nye gulve på 

gangarealer, kantinedrift samt en mindre 
udgift til planlagt investering i festsalen. 

Lønbudget og øvrige driftsomkostninger er 
som forventede. Samlet medfører det et 

underskud på ca. 400.000. Vi har et 
akkumuleret overskud fra tidligere, som der 

trækkes på. Vi skal have fokus på kantinen. Vi 
drøfter det på et kommende bestyrelsesmøde.  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. feb. 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

Budget udfordringer/ 
centrale overvejelser ifbm. 

arbejdet med budget 2018 
 

Jens fortsatte sin orientering af dilemmaer og 

centrale udfordringer i forhold til det 
kommende budget, bl.a. elevtal og tildeling af 

midler til specialpædagogiske tilbud. 
Vi er ifht. til budget 18 udfordret af elevtal der 

i økonomisk sammenhæng ikke er 
hensigtsmæssige på 3 årgange og så er vi 

voldsomt presset økonomisk af, at vi for 

kommende år bruger ca. 10% af det samlede 
decentrale budget på etablering af 

specialpædagogiske tilbud. Det er en central 
udfordring, der skal ændres i samarbejde med 

Solbjerg dagtilbud. Vi drøfter desuden den 
fordelingsnøgle ifht. skolens økonomi der ifht. 

vores socio/økonomiske reference slet ikke 
skaber balance mellem lokaldistriktets behov 

for specialpædagogiske tilbud og den økonomi 
der er til rådighed. Det skal finansieres andre 

stede i organisationen. JK/ST udarbejder 
budgetforslag til kommende møde  

Pkt. 5  

Skolefoto 

Der har været en række negative 

tilbagemeldinger i forhold til kvaliteten af den 
sidste omgang skolefoto. Desuden kunne 

mange godt tænke sig en mere fleksibel måde 
at bestille billedsæt på. Modul-foto tilbyder 

netop denne fleksibilitet. Vi afprøver dette 
næste gang. 

 

Pause 
 

 

Pkt. 6 
Håndtering af princippet 

om at eleverne ikke må 
forlade skolen i 

undervisningstiden 
 

Vi oplever, at flere og flere udskolingselever på 
trods af udgangsforbud forlader skolen for i vid 

udstrækning at handle i byens butikker. 
Vi drøfter problemstillingen med eleverne på 

morgensamling i udskolingen. JK har haft 
drøftelse med elevrådets bestyrelse. Der skal 

fokus på at elevrådet skal inddrages så 

drøftelsen også kommer ud i klasserne.  LK 
laver info skriv til forældrene i udskolingen. 



Pkt. 7 

Kvalitetssamtalen 

Jens og Winnie orienterede om 

kvalitetssamtalen, som tager udgangspunkt i 
kvalitetsrapporten. Der var stor tilfredshed 

med Solbjergskolen og bla. evnen til at løfte 
elevgruppen med den laveste 

socialøkonomiske reference og sikre at alle 
elever kommer gennem folkeskolens prøver og 

alle er uddannelsesparate ved afslutningen af 

9.kl samtidig med at skolens har en generelt 
har god tilfredshed blandt forældre og høj 

trivsel blandt elever og medarbejdere. Der 
blev på den baggrund fra forvaltningen ikke 

givet tilsynspunkter til skolen. Der blev drøftet 
de obligatoriske udviklingspunkter, der var 

fokus på læringsperspektiv og vores evne til at 
løfte eleverne med den højeste 

socioøkonomiske reference. Elevernes alkohol 
vaner og det massive alkoholforbrug blandt 

unge i Solbjerg og hvordan vi kan forbedre os 
ifht. til at arbejde med centrale områder i 

livsfaser og overgange i samarbejde dagtilbud 
og klub. 

 

Pkt. 8 
Det kommende bestyrelses 

valg 
 

Der skal være valg i den sene forår 2018. Alle 
er på valg. Vi drøfter processen på næste 

møde. 

Pkt. 9 

Rynkebyløbet 
 

Hele skolen er tilmeldt Rynkebyløbet den 23/3. 

Vi regner med at modtage materiale 
umiddelbart efter skolens vinterferie og så 

orienteres forældre og elever  

Pkt. 10 

Forårskoncert 

Jens orienterede om, at vi pga. pladsmæssige 

udfordringer er nødt til at finde andre rammer 
for forårskoncerten, der ikke kan afvikles som 

tidligere i hallen. Vi arbejder på at finde 
alternative løsninger.  

Pkt. 11 

Konkrete sager 

 

Pkt. 12 

Evt 

 

 
 


