
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Lea 

Afbud: Jette, Winnie 
  

 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra  

8/5-18 

 

Referatet er godkendt. 

Pkt. 2  
Elevrådet 

 

Nicolaj er med i dag. Han går i 7.a og er 
sekretær i elevrådet. Elevrådets bod ved 

festivalen gik rigtig godt. Alle kager blev solgt😊 

Pkt. 3 

Infohæftet ifm. skolestart 

samt relevante punkter til 
13/8 (bilag) 

 

Der er brug for en revidering af billeder, 

billedtekst o.a. 

Hæftet kopieres og deles ud ved skolestart, 
samtidigt lægges den på skoleportens forside. 

Poster ved stjerneløbet den 13/8 tænker vi 
relevante kunne være: 

• Winnie, Søren og Jens om forældreråd og 
principper/retningslinjer/byggeplaner 

• Solbjergskolens Trafikpolitik (gåbusser, 
skolepatrulje) samt pædagogisk 

læringscenter (Ann) 
• SFO, praktisk information om hverdagen i 

SFO – hente/bringe politik(Mogens) 
• Solbjergskolens retningslinjer for Kost og 

Måltider, sund mad, madpakker og 
kantine ( ?)  

• Inklusionsopgaven på Solbjergskolen, 

forældrene som de skjulte 
klassekammerater (Anne Marie) 

JK laver plan 

Pkt. 4 

Orientering vedr. ulykke 
 

Jens orienterede om, hvordan situationen er på 

skolen nu efter den tragiske ulykke i foråret.  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 5  

Status på kommende 
skoleår 

 

Jens orienterede om status på 

medarbejdersituationen. Der er siden sidst blevet 
ansat 3 nye lærere. Ditte Rothmann Nielsen er 

ansat på mellemtrinnet i dansk og billedkunst, 
Anne Fast er ansat som matematik og 

naturteknologilærer. Ditte Brink er ansat som 
tysklærer i udskolingen. 

 

I udskolingen kommende skoleår er der nye 
klasser på alle årgange. 

Klassedannelsesprocessen har været iflg. 
bestyrelsens principper.  

 
Det er vigtigt at have fokus på situationen 

omkring kommende 1. årgang. Der søges 
dispensation til 3 klasser for kommende skoleår 

hvis elevtallet overstiger 84 på årgangen ved 
skolestart. 

 
Skemaerne bliver færdige inden sommerferien. 

På et kommende skolebestyrelsesmøde drøfter 
vi, hvordan vi håndterer det nye krav om 

skolebestyrelsens udtalelse. 

 
Der er lavet en plan for minikonfirmand. Det 

bliver på samme tid i understøttende 
undervisning onsdag fra kl. 12.30 i 10 uger.  

 
Der laves et udkast til en årsberetning fra 

skolebestyrelsen, der kommer sammen med 
sommerhilsen fra JK 

 
Lene orienterede om udskolingens nye tiltag. Vi 

er blevet en MOT-skole.  
https://motdanmark.dk/ 

 

Pkt. 6.  
Forårsfestival 

Alle havde en oplevelse af, at det var et rigtig 
godt arrangement. Festivalen samlede folk på en 

helt anden måde end ved nogle af vores andre 
arrangementer. Kunne sådan et arrangement 

erstatte skolefesten? Og måske med et 
samarbejde med flere lokale 

samarbejdspartnere? Skal drøftes yderligere. 

Pkt. 7 
Bestyrelsens møder - 

Evaluering 

De fungerer fint. Det er godt med skiftende 
mødeledere. 

Pkt. 8 

Konkrete sager 

Jens orienterede om situationen i Børn og Unge. 

Elevtalsprognosen viser, at Solbjergskolen i løbet 
af de næste 6 år bliver over 900 elever.  

Der skal laves en helhedsplan for skolen, som 
indbefatter en udvidelse af skolen. 



Pkt. 9 

Evt. 

 

Pkt. 10 
Bestyrelsens 

sommerafslutning 
 

Tak for denne gang til Jette og Anne som 
forældrerepræsentanter, Cassandra og Marie 

som elevrepræsentanter samt Tina og Lars som 
medarbejderrepræsentanter  

 
 


