
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Lea 

  
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
5. februar 

Referatet godkendt 

Pkt.2 
Nyt fra elevrådet 

Mille og Nicolaj fortalte om udskolingsfesten i sidste 
uge. En rigtig god fest. Et fantastisk stykke arbejde 

af elevrådet og Ditte. Meget god respons fra mange, 
både elever og lærere. Flere elever har efterfølgende 

givet udtryk for, at de gerne vil i elevrådet😊 

Pkt. 3  
Budget 2019 

 

Stine orienterede om budget 2019. Der bliver 
fremover et væsentligt mere presset budget pga. 

besparelses- og effektiviseringskrav i budget 2019. 
Der præsenteres et budget med balance, men med 

en væsentligt højere usikkerhedsgrad end tidligere, 
da den sikkerhedsmargen vi tidligere har arbejdet 

med er indregnet i budget forudsætningerne. Der er 
vil ske en opbremsning af investeringer i inventar og 

udskydning af IT-investeringer. Der er stadig en stor 

økonomisk udfordring ifht. håndtering af de ikke 
styrbare poster til specialskoleplaceringer. Det er en 

generel udfordring kommunalt, men vi er særligt 
ramt ifht. til budgettildelingskriterier. Det en 

forudsætning for sammenhæng i budgettet, at vi 
kan fastholde en økonomisk rentabel 

klassedannelse. Den samlede ressourceramme for 
undervisningsdelen på skolen er ca. 38 mio. 

Budgettet er godkendt. Bestyrelsen orienteres om 
budgetforslag for SFO – det godkendes formelt af 

bestyrelsen og er desuden godkendt og behandlet i  
SFO-forældreråd 

.  

Pause  

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 12. marts 

2019 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt. 4 

Justering af 
folkeskolereformen – 

herunder forslag til 
revideret 

lektionsfordelingsplan 

Jens orienterede om justeringen af 

folkeskolereformen og præsenterede et forslag til en 
lektionsfordelingsplan, som tager højde for de 

politiske ønsker om ændringer i de to kommende 
skoleår. Der er stadigvæk usikkerhed om vores 

beføjelser i forhold til, hvad vi som bestyrelse kan 
regulere på i lektionsfordelingsplanen fremadrettet. 

Vi afventer resultatet af den politiske behandling i 

foråret. Lektionsfordelingsplanen er godkendt. 

Pkt.5 

Mobilpolitik 
 

Udkast til mobilpolitik blev drøftet. Oplægget lægger 

op til, at Solbjergskolen bliver mobilfri skole, hvor 
mobilen kun kan bruges i særlige 

undervisningssammenhænge, fx QR-løb.  
Vigtigt med digital dannelse i hele skoleforløbet – og 

her skal vi have beskrevet indholdet i handlinger og 
forløb. Forslag om at inddrage klubben i et 

samarbejde omkring mobilpolitikken. Overvejende 

enighed om at Solbjergskolen bliver en mobilfri 
skole. Udfordring med mobilepay i spisepausen. 

Hvordan finder vi en løsning på det? Evt. 
”børnedankort” i stedet for. Lene undersøger det. 

Pkt.6 
Konkrete sager: 

- Orientering om 
henvendelse til 

Rådmand vedr. 
sikker skolevej 

(Nadja) 

- Adm. fællesskaber 
(JK) 

- Juni møde (JK) 
- Henvendelse vedr. 

skolemad.nu 
 

• Nadia orienterende om henvendelse vedr. 
sikker skolevej. Svaret fra Teknik og Miljø 

opfordrer til at fortsætte den gode dialog. Der 
samles om, og det bringes videre i 

magistraten.  
• Jens orienterede om status i forhold 

sammenlægningen af administrative 

fællesskaber. I stedet for start den 1/1 2020 
starter de adm. fællesskaber den 1/8 2019. 

det giver en massiv adm. udfordring. 
• Junimødet flyttes til tirsdag den 4/6 

• Jens orienterede om en forældrehenvendelse 
vedr. skolemad.nu. Et firma, som leverer 

madpakker. Jens undersøger nærmere, 
herunder erfaringer fra andre skoler. 

Skolebestyrelsen mener umiddelbart at 
kantinen dækker behovet for madordninger.   

 

Pkt. 7 
Evt. 

 

 
 


