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Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
6/2-18 

 

Referat godkendt 

Pkt. 2  

Elevrådet 
 

Elevrådet fortalte om seneste møde i 

indskolingselevrådet i går, hvor de drøftede, hvad 
en god skole er. Der blev lavet nogle fine plancher, 

som bliver hængt op på skolen til videre drøftelse 
og inspiration. Desuden har der været fokus på 

princippet om ikke at forlade skolens område i 
skoletiden for bl.a. styrke fællesskabet. Vigtigt, at 

alle kender baggrunden for beslutningen. 

Pkt. 3 

Budget 2018 

Stine fremlagde budgettet for 2018 

Der er balance i forslaget, dog med en mindre 
margen end tidligere i det der er på forhånd er 

indregnet forventninger til øget elevtal. Vi er stadig 
udfordrede på udgifterne til specialpædagogiske 

indsatser og tildelingsmodellens betydning for 
Solbjerg. Budgetforslaget blev vedtaget 

Pkt. 4 
Kommende bestyrelsesvalg 

Jens fremlagde en plan for processen for valget i 
foråret 2018. Der tilkøbes et Tabulex-modul, så 

valghandlingen kan foregå digitalt. Det besluttes, 

at følge den foreslåede plan. 

Pkt. 5  

Seminar 3/3 i Vejle  

Fire deltagere fra bestyrelsen deltog i 

skolebestyrelsesseminaret i Vejle. En god 
oplevelse, og der var flere temaer, som passede 

godt med de fokuspunkter, vi har i bestyrelsen på 
Solbjergskolen. Drøftelse af, om skolebestyrelsen 

skal være mere synlig, fx i overgangene i skolen – 
dagtilbud/skole, indskoling/mellemtrin, 

mellemtrin/udskoling.  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 13. feb. 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



 

Pause + besøg i festsalen 
 

 

Pkt. 6 

Læringsplatform - status 

Rådmand Thomas Medom har søgt 

Undervisningsministeriet om dispensation til at 
gøre læringsplatformen Min Uddannelse til et 

frivilligt tilvalg for den enkelte skole. 
Dispensationen er imødekommet. Skolerne skal 

fortsat bruge læringsplatformen til UPV og 
elevplan, men ellers sætter skolerne selv 

rammerne for brugen af læringsplatformen. 
Samtidig tester forvaltningen andre muligheder for 

læringsplatform. Vi har på Solbjergskolen brugt 
meget tid på at lære at bruge Min uddannelse, og 

der er allerede lagt en plan for det videre forløb. 
Med denne nye besked, sætter vi det planlagte på 

pause, indtil vi ved mere. 

Pkt. 7 
Forårskoncert 

Torsdag den 31/5 bliver der afholdt en udendørs 
forårskoncert i stedet for den aflyste forårskoncert 

den 22/3. Der er lejet en stor scene, og der vil 
være pavilloner med salg af drikkevarer og 

udstilling af elevernes produkter, og der vil være 
mulighed for at medbringe madkurv, og der bliver 

opstillet en grill. Hallen tages evt. i brug, hvis 
vejret er dårligt. 

Pkt. 8 

Ung i Aarhus valgfag 

Ung i Aarhus valgfag er bydækkende tilbud som 

kan supplere vores egne valgfag og give vores 
elever et yderligere varieret valgfagstilbud. 

Vores egne elever, som har deltaget i det i år, 
fortæller om deres gode oplevelser. Bestyrelsen 

godkender at Ung i Aarhus´ tilbud indgår som del 
af vores valgfag. 

Pkt. 9 

OK-forhandlinger  
 

Jens orienterede om situationen i OK 18. Aarhus 

Kommune er ikke udtaget til strejke, men lærere, 
pædagoger og teknisk administrative medarbejdere 

er udtaget til lockout, som er varslet til at træde i 
kraft den 10/4.  

Pkt. 10 
Skrald indsamlingsdag i 

Solbjerg 

Nadja er blevet kontaktet af Fællesrådet, som 
samler skrald lørdag den 9/4 kl. 12. Tina, som står 

for at koordinere skoleindsamlingen laver et kort 
med skolens indsamlingsområder. Fællesrådet kan 

efterfølgende planlægge deres ruter ud fra det. 



Pkt. 11 

Konkrete sager 

Jens er indkaldt til et møde om en helhedsplan for 

Solbjergskolen. Vi bliver flere og flere elever, og 
der vil blive behov for større rammer. 

Hjertestarteren er flyttet udenfor skolen 
Hele skolen deltager i Rynkeby-løbet den 23/3. 

Område Oddervej skal have ny områdechef. 
Lea har deltaget i SFO-forældrerådet bl.a. i forhold 

til drøftelse af, hvordan man kan få synliggjort, 

hvilke konsekvenser der er ved at tilmeldinger til 
ferie ikke bliver efterfulgt.  

 
Tina er ordstyrer næste gang. 

 

Pkt. 12 

Evt. 

 

 


