
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 
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Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra  

13/3-18 
 

Godkendt 

Pkt. 2  

Elevrådet 

 

Elevrådet viste resultatet af deres 

mobilundersøgelse. I undersøgelsen er der blevet 

der stillet spørgsmål til 4. – 9. klasses elevernes 
mobilforbrug. En rigtig fin undersøgelse, som giver 

et godt billede af elevernes forbrug. Vi bruger 
resultatet som indlæg til en drøftelse af, om 

Solbjergskolen skal have en mere udvidet 
mobilpolitik 

Pkt. 3 

Valgfagsordning 

Lene orienterede om Solbjergskolens 

valgfagsrække 2018/19. Der er lidt færre elever i 
udskolingen i kommende skoleår, derfor udbyder vi 

kun 7 valgfag i stedet for 8. Ordningen godkendes  

Pkt. 4 
Kommende bestyrelsesvalg 

Jens orienterede om, at der ikke har været mange 
nye interesserede. Men det ser ud til at der kan 

vælges 7 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter. 

Pkt. 5  

Status på kommende 
skoleår 

 

Jens orienterede om status på planlægningen af 

kommende skoleår. Der er med planlægningen 
balance mellem budgetrammen og aktiviteter. Der 

planlægges på baggrund af faldende elevtal på de 
berørte årgange, med sammenlægninger på 

kommende 8. og 9. årgang. Der tilføres ressource 

til indskolingen i form af tolærerordning i nye 1, 
klasser og understøttelse af overgang fra indskoling 

til mellemtrin der nu er uden SFO/klassepædagog. 
Vi bliver 4 klasser på 0. årgang. Vi får med den 

struktur ikke vandreklasser i kommende skoleår.  

 

Pause  
 

 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 10. april 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 6 

Aftaler vedr. sidste 
skoledag og dimission 

Lene spørger 8. årgang, hvem der vil hjælpe 

skolebestyrelsen med at hjælpe ved 
dimissionsarrangementet onsdag den 27/6 kl. 19 - 

21 

Pkt. 7 
6. årg. status på 

klassesammenlægningspro
ces 

Der har igennem hele skoleåret været stor fokus på 
processen for ny klassedannelsen på 6. årgang. 

Siden januar har klubben været i gang med et 
Livsmestringsforløb. Der er endnu to gange mere i 

forløbet. 6. årgangsteamet har startet processen 
med den nye klassedannelse. De nye klasser 

meldes ud fredag den 4/5 

Pkt. 8 

Uddannelsesparathed i 

praksisfaglige kompetencer 
 

Regeringen har besluttet, at elevernes praktiske evner skal 
indgå i uddannelsesparatheds-vurderingen i fremtiden. Det 
rummer et dilemma bla. ifht. at det stortset ingen praktiske 
fag er i fagrækken i udskolingen. Der forgår p.t en politisk 
drøftelse af hvordan det dilemma skal håndteres – og 
mulighederne ligger måske i ændret fagrække – men der 
er uenighed om hvilke fag det skal være på bekostning af.  
Den politiske drøftelse af, hvordan skolerne skal håndtere 
det og efterfølgende politiske beslutning og 

bekendtgørelse afventer vi. Der drøftes om vi kan 
være på forkant. 

Pkt. 9 

Team Rynkebyløb 
 

Generelt var der en oplevelse af, at det var en 

rigtig god dag, hvor eleverne var meget 
engagerede i at løbe. I planlægningen af dagen har 

der været stor fokus på, at eleverne ikke skulle 
kunne sammenligne sig på det sponsorerede beløb. 

Det var oplevelsen blandt stort set alle, at det ikke 
var pengene, der var i fokus. Dog har der 

tilsyneladende, været et eksempel på, at det ikke 
er blevet kommunikeret tydeligt nok til eleverne, at 

sedlen ikke skulle afleveres tilbage til skolen. Det 

skal vi være opmærksomme på næste år. Vi aftaler 
at som udgangspunkt gentages løbet 2019 

Pkt. 10 
Konkrete sager 

• Der er aftalt tider for 
konfirmationsforberedelsen på 7. årgang for 

kommende skoleår. Den kommer til at ligge 
om tirsdagen fra kl. 13.15, hvor der bliver 

skemalagt understøttende undervisning.  
• I kommende skoleår liver der oprettet et 

skolekor 

Pkt. 11 
Evt. 

Ordstyrer den 8/5 er Lea 

 
 


