
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Lea 

Afbud: Tina, Lars 
  

 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra  

10/4-18 

 

Godkendt 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Elevrådet laver en bod til Forårskoncerten. De 
bager muffins med et godt budskab. Pengene går 

til elevrådet.  

Pkt. 3 

Kantinedrift – samt 
retningslinjer for kost og 

måltider 
 

Stine orienterede om kantinedriften. Lige nu er der 

balance i regnskabet. Det planlægges at trække 
mælken tilbage til Solbjergskolen. Der vil potentielt 

være penge at hente ved selv at administrere 
mælkeordningen. Vi drøftede udbuddet. Det 

opleves at der ifht. muligheder, er et godt og 
varieret udbud. Vi drøftede Retningslinjer for Kost 

og Måltider og sammenhængen med udbuddet af 
retter. Vi drøftede muligheden for et 

bestillingssystem. Forslag til præciseringer af 
retningslinjerne: hvad forstår vi ved en sund 

madpakke, og opfordring til, at den digitale tavle 
ikke bruges i spisepausen under afvikling af 

måltidet. Vi retter retningslinjerne til. 

Pkt. 4 
Orientering vedr. ulykke 

 

Jens orienterede om beredskabet og forløbet i 
forbindelse med den tragiske ulykke den 16/4. Vi 

drøftede opmærksomhedspunkter i den 
fremadrettede proces. 

Pkt. 5  
Status på kommende 

skoleår 

 

Jens orienterede om status på fagfordelingen. 
Der forventes opstart på skemalægning i den 

kommende uge. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. maj 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 6 

Aftaler ifht. 1. skoledag 
13/8 2019 

Der har tidligere været gode tilbagemeldinger på 

måden at arrangere dagen på. Vi holder fast i 
konceptet, måske med et par nye poster om fx 

mobilpolitik, sund madpakke, kantine, ny 
klassedannelse ved overgang til udskoling. 

Pause 

 

 

Pkt. 7 

Mobilpolitik 
Hvordan kommer vi videre 

med processen? 
 

Vi har i løbet af i år haft gode drøftelser omkring 

mobilpolitik. Vi har i de forskellige afdelinger 
afprøvet forskellige retningslinjer. Hvad gør vi 

fremadrettet? Når der bliver afprøvet retningslinjer 
i klasserne, er det rigtig vigtigt, at alle lærerteams 

gør det samme. Kunne vi afprøve, hvad det er for 

et samvær, der kan opstå, når der ikke er 
mobiltelefoner. Vi nedsætter en arbejdsgruppe med 

rep. fra elevråd, lærere i alle tre afdelinger og 
skolebestyrelsen. Vi skal være opmærksomme på 

at der kommer en ny 7. årgang, som er vant til 
ikke at have mobiler i det daglige. Winnie og 

Katrine deltager. Lene er tovholder på 
arbejdsgruppen. 

Pkt. 8 

Skolevejsanalyse 

De tre projekter, der er beskrevet i 

skolevejsanalysen, agter man at gennemføre, bl.a. 
standsningsforbud på Kærgårdsvej og ny asfalt på 

hele parkeringsområdet. 

Pkt. 9 

Oplæg med Lola Jensen 

Vi drøftede, om det ville give bedre mening at lave 

et samarbejde med dagtilbuddet i forhold til det 
arbejde, der allerede eksistere om overgang fra 

dagtilbud til skole. Her kunne Lola Jensen være en 
god oplægsholder. Jens drøfter med Kim 

Sønderkær. 

Pkt. 10 
Konkrete sager 

• Jens orienterede om rådmandsbesøg i 
område Oddervej onsdag den 9/5. 

• Jens orienterede om budget 2019, hvor der 
givet skal findes en betydelig besparelse i 

Børn og Unge. 
• Der er Solbjerg Festival den 31/5 kl. 17 – 20 

med udendørs scene, udstilling og boder.  
• Ordstyrer på næste møde Winnie 

Pkt. 11 

Evt. 

 

 
 


