
 
 

                
      

 

Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Nadja 

Afbud: Jannik, Oliver, Winnie, Anne, Ane, Kim 

 
 

Indhold  

Pkt. 1 

Godkendelse af referat fra 
januar 2020  

Referatet godkendt. 

 

Pkt.2 
Elevrådet 

Elevrådet deltog ikke. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.4.  februar 

2020 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 



Pkt.3 
Politiker til behandling: 

 
Godkendelse efter 

behandling på sidste 
møde: 

 
1)Principper for 

understøttende uv.  
 

 2) Principper for 
elevaktiviteter  

 

3)Anti-mobbestrategi 
 

4)Princip vedr. arbejdets 
fordeling mellem det 

undervisende personale 
 

Drøftelse af revidering af 
flg. principper: 

 
1)Principper for 

klassedannelse (Berthe) 
 

2)Principper for 
klassedannelse ved overgang 

fra mellemtrin til udskoling 

(Lene) 
 

3)Principper for 
klassesammenlægninger/delin

g (Jens) 
 

4)Principper vedr. alkohol og 
rus-midler (Winnie) 

 

 
 

 
 

 
 

 
1) Godkendt 

 
 

2) Godkendt 
 

 

3) Godkendt 
 

4) Godkendt med en enkelt rettelse 
 

 
 

 
 

 
1) Der er enkelte rettelser. Godkendes på 

næste møde. 
 

2) Der er rettelser. Godkendes på næste møde 
 

 

 
 

   3)Der er rettelser. Godkendes på næste møde. 
 

 
 

3) Udskydes til næste møde 

Pause   

Pkt. 4 

Forældrehenvendelse til 
bestyrelsen – drøftelse  

fremsendt pr. mail 3/12 
 

 

 

Bestyrelsen drøftede de konkrete forslag og der 
fremsendes et svar. 

 



Pkt. 5 
Budget 2020 orientering ifht –

beslutning om nye budget 
tildelingskriterier og særlige 

udfordringer i det kommende 
budget arbejde 

 
Udskudt til næste møde 

Pkt. 6  
Høring vedr. indeklima 

strategi 

Bestyrelsen er generelt positive ifht. den politiske 
målsætning om at alle skoler skal have et 

tidssvarende moderniseringsniveau både teknisk 
og miljømæssigt og vi ser med stor forventning 

frem til at målsætningen reelt indfries på 
Solbjergskolen. Tallene i materialet taler for sig 

selv og understreger behovet for renovering på 
skolerne i Aarhus. De beskrevne principper for 

prioritering af anlægsindsatsen virker reelle og 
udtryk for en god prioritering. Materialet 

understøtter og uddyber behovet for at der 

snarest sker en udbedring af de konkrete forhold 
på Solbjergskolen. Der fremsendes høringssvar 

med udgangspunkt i ovenstående 
 

Pkt. 7 

udbygning af Solbjergskolen  

  

Udskudt til næste møde 

Pkt. 8 
Lektionsfordelingsplan 2020 

ifht. valgfag i udskolingen 

Udskudt til næste møde 
 

Pkt.9 

Konkrete sager  

Det er i B og U besluttet at ”Min Uddannelse ” 

senest 1/8-21 erstattes af platformen MoMo. Det 
er ikke muligt at overføre materiale fra Min 

Uddannelse til MoMo. Så processen med 
implementering af læringsplatform starter forfra.  

Pkt. 10  
Evt. og aftaler om kommende 

mødeleder 
 

 Tina er mødeleder næste gang – mødet 
forlænges muligvis da der er en del udskudt 

punkter 

 
 


