
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Ane 

 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra 

september 2019 

Referat godkendt 
 

Pkt.2 

Elevrådet 

Elevrådet har afholdt elevrådsmøde. Udskolingen 

ønsker emneuger. Lene fortæller, at den ikke er 
afskaffet, men kommer igen til næste år. Asfalten i 

biblioteksgården er meget dårlig og ujævn. Jens 
fortæller, at det ikke er skolen selv der skal betale for 

det, da opgaven økonomisk ligger hos 

Bygningsafdelingen i B og U.. Forhåbentligt kan det 
ordnes ifm. en renovering. Jens vil gå videre med 

problematikken og høre om muligheder for reparation. 
Eleverne ønsker en ordning, så de kan købe i 10 – 

pausen, nu hvor de ikke kan betale med mobile pay. 
Jens fortæller, at der arbejdes på en løsning med 

klippekort. 

Pkt.3 

Mobilpolitik 

Mobilpolitikken er vedtaget. 

Pkt. 4 

Skolebestyrelsens 
forretningsorden 

Forretningsordenen er godkendt. 

Pkt. 5 

Drøftelse af principper for: 

-Trafikpolitik (Nadja) 
-Anti mobbestrategi(Ane) 

Der er revideringer til begge principper, som også skal 

drøftes med relevante medarbejdere. Trafikpolitik 

behandles til godkendelse på næste møde mens 
antimobbestrategi planlægges til december mødet. 

Pause  

Referat 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 8. oktober 

2019 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Budgetforlig 2020 Jens orienterede om budgetforliget 2020. Der er på 
skoleområdet et særligt fokus på midler til 

specialundervisningsområdet og hvordan det 
politiskbesluttes at midlerne fordeles mellem skolerne. 

De nuværende budgetmodeller giver os en voldsom 
økonomisk udfordring på området. Vi afventer resultat 

af den politiske proces. Pga. ovenstående usikkerheder 
vil der for 2020 kun blive udmeldt et jan- juli budget, 

ved budgetudmeldingen senere i efteråret.  

Forventet regnskab 2019 Jens orienterede om det forventede regnskab 2019 

Der ser p.t ud til at være fin balance mellem budget og 
forventet regnskab. 

Skolens bidrag til 
anlægskonference i 

samarbejde med 
idrætsforening 

Der udarbejdes et skriv om de muligheder vi som skole 
kan se for at bidrage til et samlet bud fra Solbjerg. 

JK sender bud på skriv til Nadja. Vi vil arbejde for at 
der igen kan kigges på og skaffes politisk vilje til 

etablering af et fællesbibliotek i Solbjerg. Det ville 
rumme mange gode perspektiver for byen og sikre et 

bibliotek, samt frigøre mange lokaler som vi p.t savner. 

Konkrete sager Klassedannelse på 6. årg. – forslag om mulighed for at 

mødes i nye klasser og med lærere inden ferien 
-Forældre arrangement vedr. digital dannelse – JK 

undersøgt pris og muligheder. Der arbejdes videre med 
konkret tidsplan oplæg og invitation på næste møde. 

-AULA -vi afventer hvad der sker i uge 43. Pt. opleves 
det som et lidt mangelfuldt program -særligt ifht. 

koordinering og logistik internt på skolen. Det må 

forventes der går lidt tid inden det hele fungerer. 
Rådmandsmøde – Interesserede skriver til JK 

Katrine har sidste arbejdsdag i bestyrelsen. Katrine 
afløses i november af Anne Kliver  

 

Pkt. 10 

Evt. og aftaler om 
mødeleder på næste møde 

Winnie er mødeleder i november. 

 
 


