
 
 

                
      

 
Deltagere: Winnie, Nadja, Katrine, Anne, Jette, Lea, Kim, Cassandra, Marie, Jens, 
Tina, Berthe (ref) 

afbud: Lars  
 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

10/10-17 

Referat godkendt 
 

Pkt. 2  

Elevrådet 
 

Elevråd: Elevrådet har p.t. fokus på mobilpolitik og 

har drøftet det på deres seneste møde. Hvor der 
også blev lavet en undersøgelse af holdninger i 

elevrådet. 
Umiddelbart er ingen er interesserede i mobilfri 

skole. Alle elever fra 4. til 9. klasse bliver spurgt af 
elevrådet inden der udfærdiges en politik. 

Indskolingsmøde (elevråd): Orientering om 
elevrådets arbejde. Fremover bliver der lavet 

temaer, så de yngste bedre kan forberede sig. 
Børn og Unge-byrådet kommer på besøg på skolen 

på torsdag. De interesserer sig for mangfoldigheden 
i kommunen. 

 

Pkt. 3 
Løb for en sag 

Aftaler vedr. deltagelse ”Team Rynkeby” skoleløb 
fredag d. 23. marts 2018. Børnelungefonden 

modtager donationerne. Der indsamles via et 

mobile pay nr., som skolen modtager. Der 
kommer informationsmateriale i forbindelse med 

tilmelding. 12. marts er der kick-off for 
indsamlingen med udsendelse af et forældrebrev. 

Børn hjælper børn: En god sags tjeneste, som 
skolebestyrelsen bakker op om. 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 14. nov. 2017 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

SFO 
-samarbejdsaftale med 

forældreråd 
-kontaktperson 

-evaluering af skolestart 
-morgenpasning 4.kl 

Samarbejdsaftalen med forældrerådet og aftale 

om uddelegering af kompetenceområder 
godkendt.  

 
Lea er fremover kontaktperson til forældrerådet. 

 
Tilkøb af morgenpasning i SFO for 4. kl. bliver en 

mulighed fra 1. januar. Der er sendt besked ud, 

og vi forventer p.t. ikke at det vil betyde et 
massivt pres på SFO i morgenåbningen 

 
Orientering om tilbagemeldinger vedr. overgang 

og skolestart. Positive tilkendegivelser samt 
forslag til forbedringer. Vi tager punktet op på et 

af de første bestyrelsesmøder i det nye år. 
 

Pkt. 5  

 

Pause  

Pkt. 6 

Bygningstekniske 
fællesskaber 

Orientering vedr. udfordringer og muligheder ifht. 

de bygningstekniske fællesskaber, som træder i 
kraft pr. 1/1-2018. Det betyder at Skolens 

tekniske servicemedarbejdere fremtidigt også skal 
stå for den tekniske service i Solbjerg dagtilbud. 

Er politisk vedtagelse fra sidste års budgetforlig 
der samtidigt rummer betydelige besparelser på 

området. 
Der er udmeldt en økonomisk ramme som 

rummer udfordringer ikke ifht. at der ikke 

afregnes ifht. matrikler men ifht. antallet af 
ledelsesmæssige enheder i Solbjerg Dagtilbud. 

Der er en rigtig god dialog med Dagtilbud om 
rammer, struktur og indhold – men det bliver en 

betydelig udfordring når opgaven ifht. den 
tekniske service udvides betydeligt og der må 

forventes opstarts vanskeligheder.  
 

Pkt. 7 

Lokaleindretninger 

Orientering om bud på en ”standardløsning” i 

klasselokalerne. Vi afprøver i løbet af foråret en 
lokaleindretning, som skal imødegå behovet for 

flytning af møbler fra og til lokalerne i forbindelse 
med et nyt skoleår. 

 



Pkt. 8 

Møde med rådmand 
vedr. kapacitet 

Orientering om møde med Rådmand Benyamin 

Simsek, som har været inviteret ud på 
Solbjergskolen af en af vores forældre. Var et 

positivt og konstruktivt møde – med deltagelse af 
bestyrelse og fællesråd. Der blev drøftet 

bekymring ifht. det stærkt stigende børnetal og 
vores fysiske rammer, samt vores bekymring for 

den forskel vi oplever mellem elevtalsprognoser 

og reelle elevtal. Der blev lyttet og lovet at 
”tænke på os” i forbindelse med projekter om 

bedre udnyttelse af vores m2, herunder også evt 
sammenlægning af skole- og folkebiblioteket. 

Desuden er der fokus på at vi ikke udelukkende 
kan basere beslutninger på elevtalsprognosen. 

Der arbejdes videre i gruppen der deltog i mødet 
om der kan laves en fællesvision/forslag som kan 

samle foreninger på tværs af Solbjerg og som kan 
fremsendes til det politiske niveau inden sommer. 

Punktet tages op igen senere 
 

Pkt. 9 

Konkrete sager 

• Nedsættelse af undervisningstid på 

mellemtrin og udskoling, hvor vi har 2-
lærerordning og lektiecafé. 

• Møde med forvaltningen og fællesråd, hvor 
der bl.a. var blevet fremlagt reelle 

prognoser for befolkningstilvæksten i 
Solbjerg. 

• Repræsentantskabsmøde i fællesrådet 
 

Pkt. 10 

Evt. 

 

 


