
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Afbud: Glennie, Katrine 

Mødeleder: Winnie 

  

 

Indhold  

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

14/8 

Godkendt 

Pkt.2 

Præsentation af elevrådet og 
elevrepræsentanter i 

bestyrelsen 

Mille (7.y) er valgt som formand, og Nicolaj er valgt 

som næstformand (8.y). 
 

I bestyrelsen sidder desuden Jonas 6.c. Han er valgt 
til kasserer. Sofie 9.x er valgt til sekretær. Jens 

holder møde med bestyrelsen inden det første 

elevrådsmøde. 
  

Første møde i elevrådet er den 27/9. 
 

Pkt. 2  
Udarbejdelse af høringssvar i 

forbindelse med forslag til 
samarbejde, ledelse og 

organisering af Børn og 
Unge  

 

Der var pæn tilslutning til informationsmødet 3/9 og 
mange gode og centrale in-put fra forældrekredsen. 

Selvom den del af sparekataloget, der omhandler 
strukturændringer tilsyneladende, er taget ud, er 

høringsfristen stadig d. 12/9 på resten af 
spareforslaget. Det er svært at forholde os til, hvad 

der sker, for vi får p.t. ingen anden information fra 
Børn og Unge, end det vi kan læse i medierne – er 

en dybt utilfredsstillende proces. 
Skolebestyrelsens høringssvar vælger vi primært at 

forholde os til: 
Tidligere SFO-start, FU-området, en anden og mere 

målrettet og lokal ændring af skolestrukturen i 
Aarhus Kommune – ikke en sammenlægning til 

stordriftsskoler, centraliseringen af administrationen. 

Det endelige høringssvar udarbejdes i den 
kommende uge – så det om muligt kan komme 

afsted inden 12/9 og lægges efterfølgende på intra. 
 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 4. september 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pause 

 

 

Pkt. 4 
Overgangen fra dagtilbud 

til skole og samarbejdet 
om ex. deltagelse i koloni 

 

På Solbjergdagtilbuds lejr til Bogensholm er vi  
blevet inviteret med ud en af dagene for at kunne 

hilse på de kommende skolestartere. Det er en 
rigtig god måde for især børnehaveklasselederen at 

møde de kommende elever på. Bortset fra 
deltagelse i en dag på Bogensholmlejren er 

samarbejdet omkring overgangen fra dagtilbud til 
skole ens for alle Børnehaver i vores distrikt – og vi 

har et godt og veletableret samarbejde. 
Jens orienterer Kim Sønderkær om, at vi har haft 

denne drøftelse i skolebestyrelsen. Vi vil opfordre 
til kontakt mellem bestyrelserne lokalt. 

 

Pkt. 5  
Konkrete sager 

 

Lene orienterede om, at Solbjergskolen er blevet 
en MOT-skole. Et forløb, som understøtter eleverne 

i udskolingens ikke-kognitive kompetencer. 
Kompetencer, som elever bliver parathedsvurderet 

i forhold til på 8. årgang. Alle klasser i udskolingen 
deltager allerede første år.  

Det er lærerens dag fredag den 5/10. Vi gør som vi 
plejer: serverer stjerneskud til alle medarbejdere  

Pkt. 6.  

Evt.  

Elevrådet efterlyser mere lys på gangene. Det er 

allerede iværksat. 
Der er fællesmøde for skolebestyrelser onsdag den 

4/9 på Samsøgade Skole kl. 19.30 – 21.30 
Udlån af festsal generelt behandles næste gang. 

Kunne skolebestyrelsen arrangere en aften for 
forældre omkring digital dannelse og sociale 

medier? Drøftes næste gang. 
 
 


