
 
 

                
      

 

Mødeleder: Kim 

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Afbud: Jette 
  

 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
12/9-17 

 

Referatet er godkendt 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Elevrådet har holdt møde omkring møderækken i 
indskolingsrådet.  

Udskolingen har i dag været til finalekamp i 

skolefodbold, men Solbjergskolen tabte desværre. Men 
godt gået, at vi er nået så langt!  

Der er vedtaget en vedtægtsændring, således at det kun 
er udskolingselever, der kan sidde i bestyrelsen.  

Har fokus på trafikken omkring skolen. Elevrådet har 
drøftet en ”Løb for……. -dag” før påskeferien. Flere 

klasser har allerede prøvet det med gode erfaringer. 
Men vi skal være opmærksomme på, at de enkelte 

familiers donation ikke bliver offentlig.  
Har et ønske om at mobilpolitikken i udskolingen bliver 

skærpet. 

Pkt. 3 

Status fra sidst 

Trafikkampagnen: SFO-forældrerådet vil meget gerne 

samarbejde med skolebestyrelsen om fokus på 
trafikken, især omkring parkeringen uden for 

børnehaveklasserne – det opleves som et problem, som 
skaber farlige situationer. 

Vi er i færd med at få fremstillet skilte, der kan gøre 
opmærksom på forskellige trafiksituationer omkring 

skolen. 

En ny kommunal daginstitution er planlagt på Solbjerg 
Hedevej. 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 10. okt. 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

Mobilpolitik - status 

Reglerne er skærpet både i udskolingen og på 

mellemtrinnet. I udskolingen afleverer eleverne deres 
mobiler til timerne, og eleverne oplever, at det har 

gjort en stor positiv forskel. På mellemtrinnet har 
eleverne heller ikke mobiler i pauserne, og det har 

ligeledes betydet en positiv forandring. Der drøftes 
ønske om, at man fortsætter med, at eleverne ikke har 

mobilerne i pauserne – det virker positivt på det 

sociale liv. Det er blevet taget godt imod af alle elever. 
Et ønske fra elevrådet om, at lærerteamet i 

udskolingen skal være mere konsekvente med, at alle 
elever får afleveret deres mobiler. Skolebestyrelsen vil 

fortsat drøfte emnet. Ønske om, at flere muligheder 
bliver afprøvet, for det er meget komplekst og 

dilemma fyldt – hvordan håndterer vi ex. andre 
devices ex. ure m.m . 

Pkt. 5 

Ny klassedannelse ved 
overgangen til udskolingen 

Jens og Lene deltog i et lærermøde på 6. årgang for at 

informere om ny klassedannelse ved overgangen fra 
mellemtrin til udskolingen. Vi oplever, at det var et 

godt møde med mange relevante spørgsmål. En 
ordentlig debat omkring den nye ordning. Allerede nu 

er der i forældregruppen lavet konkrete aftaler 
omkring klassekasserne. God ide, at holde disse møder 

for 6. årgangs forældre de næste 3 – 4 år. Vigtigt, at vi 
nu informerer forældregruppen jævnligt om alle de nye 

tiltag, som understøtter den nye klassedannelse. 
Drøftes igen på januar mødet. 

Pkt. 6  

 

Pause  

Pkt. 7 

Skolemøbler på mellemtrin 
og ønske om film som 

udgangspunkt for forældre 
aften.  

Der har været en forældrehenvendelse til bestyrelsen 

med ønske om et evt. fyraftensmøde for forældre og 
elever om afprøvningen af nye klassemøbler i 6.c, hvor 

den film TV2 har produceret om forsøget, bliver vist. 
En rigtig god ide at viden dele og få formidlet, hvad de 

fleksible møbler kan, og hvilken anderledes indflydelse 
det har på undervisning, både fordele og ulemper. Vi 

tænker ikke, at der ikke er nok ”kød på” til et egentligt 

møde. Der skal afprøves nye møbler af i flere klasser. 
Hvis vi må, kunne TV2’s film lægges på vores 

Facebook-side. Forsøget er beskrevet i flere artikler 
både Aarhus Stifttidende og i Folkeskolen.   

Pkt. 8 
Antimobbestrategi 

Der foretages enkelte ændringer, og vi behandler den 
igen på mødet i november. 

Pkt. 9 

Budgetforlig 

Jens orienterede om budgetforliget for Børn og Unge 

2018. Der er ingen besparelser i år. 



Pkt. 10 

Konkrete sager 

Der er dialogmøde med rådmanden den 8/11 kl. 17.30 

i Rådhuset. Jens sender dagsorden rundt.  
Der er taget en politisk beslutning om, at der skal 

være byggetekniske fællesskaber pr. 1/1 2018. Det 
betyder en væsentlig udvidelse af arbejdsområdet for 

vores teknisk servicepersonale.  
Vi tabte desværre for anden gang finalen i skolefodbold 

til Aaby Skole. 

Lærerens Dag den 5/10 valgte vi på Solbjergskolen at 
lave om til personalets dag, hvor der blev serveret 

stjerneskud til alle. Tak til bestyrelses for initiativet. 
Problemet med rotterne i skolegården: de har levet i et 

gammelt drænsystem. Det hele er gravet op, og der er 
lagt nye fliser osv. I en periode vil vi prøve, at 

eleverne ikke spiser mad i den skolegård. Legepladsen 
er genåbnet. 

Pkt. 11 

Evt. 

 

 
 


