
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Nadja 

Afbud: Winnie 

  
 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

4/0 + aftale om kommende 
mødeleder 

Referatet er godkendt. Mødeleder i november er 
Katrine. 

Pkt.2 
Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har drøftet mobilpolitik. Udskolingen 
vil gerne have mobilerne i skoledagen. Det er en 

god ide med karakterer i 7. klasse. Ønsker 
mulighed for at kunne gå i Rema. Delte 

materiale ud fra Børnetelefonen. Der er brug for 
nogle møderegler. Det er en stor opgave at stå 

med. Det kunne være en mulighed at få en 
lærer med ved møderne, som kunne støtte.  

Pkt. 3  
Forventet afslutning af 

regnskab 2018 

Stine orienterede om det forventede regnskab 
for 2018. Der er balance i regnskabet – og 

forventes et lille plus. Skolens akkumulerede 
midler tænkes at skulle bringes i spil ifbm. 

udbygning. 

Pkt. 4 
Budgetforlig 2019 

 

Jens orienterede om budgetforliget 2019-2022 
Vi tænker at ændringen af de administrative 

fællesskaber samt barselspulje og 
effektiviseringsbidrag vil få konsekvenser for 

den fremtidige drift af skolen. 

 
Pause 

 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2018 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 5 

Mobilpolitik 
 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen, 

som skulle drøfte mobilbrug og mobilpolitik på 
Solbjergskolen. I indskolingen og på 

mellemtrinnet er det ikke muligt for eleverne 
at benytte mobiltelefoner i løbet af 

skoledagen. Vi vil afprøve en mobilfri periode i 
udskolingen for derefter af beslutte en 

mobilpolitik. 

Pkt. 6.  
Ny klassedannelse ved 

overgang til 7. kl.   

Lene og Jens deltog i 6. årgangs forældremøde 
for at orientere om ny klassedannelse ved 

overgangen til udskolingen. Det var et rigtig 
godt møde, hvor flere havde positive 

oplevelser af de nye klassedannelser. Vi 
gentager den de kommende år. 

Pkt. 7 

Forældrearrangement på 
mellemtrinnet vedr. digital 

dannelse børn/unges 
færden på nettet. 

Der er arrangeret elev- og 

forældrearrangement på 4. årg. om digital 
dannelse. Først for eleverne i skoletiden og 

derefter for forældrene om aftenen. Hvis vi 
oplever, at det er brugbart, bliver det et årligt 

tilbagevendende arrangement på 4. årgang. 
Måske kan vi også gøre det i indskolingen.  

Pkt 8 

SFO- naturprojekt 

 SFO ønsker at starte et insektprojekt. Ønske 

om at bruge og at tilså et græsstykke ved SFO 
med insektvenlig blomsterblanding, der ikke 

skal slås samt lave krible-krable kasser.  
Målgruppen er alle børn i indskolingen, og der 

skal være mulighed for at også ældre årgange 
kan bruge området i natur/teknologi og 

biologi. Derudover ønskes de større fokus på 
affaldssortering på Solbjergskolen. 

Skolebestyrelsen bifalder projektet og giver lov 
til at SFO kan bruge græsstykket.JK 

undersøger muligheden for øget 
affaldssortering i de kommunale udbuds 

aftaler. 

Pkt. 9 
Konkrete sager 

- Nyansættelser 
- Kåringer 

- Malling Skole 
- Motionsdag 

Mads Kiel er flyttet med familien til Svendborg, 
og i stedet er Line Klostergaard ansat pr. 1/11 

Aftalen omkring kåringer for afgangseleverne 
har i mange år været, at alle kåringer skal 

godkendes af Jens. Vi oplever at det har 
eleverne forståelse for og det foregår i god ro 

og orden. 
Jens er indtil videre stadigvæk udlånt til 

Malling Skole halvdelen af tiden. 
Motionsdag fredag den 12/10 som vi plejer 

Evt Elever oplever til tiden problemer med 

netadgang 
Katrine ønsker drøftelse af 

alkoholpolitik/forbyggelse 
 


