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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Glennie 
 

 

Indhold Noter 

Pkt. 1 

Godkendelse af 
referat fra november 

2019  

Referat godkendt 

 

Pkt.2 

Elevrådet 

Danske Skoleelever er på rundtur på landets skoler. De 

kommer på besøg mandag den 20/1. Elevrådet har sammen 
med AMR-gruppen fokus på støjgener på skolen. I første 

omgang har vi fokus på gangarealerne – der bruges både til 
undervisning og transportarealer 

 
 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.14.  januar 

2020 

kl. 17.30 – 20.00 i mødelokale v. kontor 
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Pkt.3 

Politiker til 
behandling 

 

Principper for 
understøttende uv. 

(Jens) 
 

Principper for 
elevaktiviteter (Lea) 

 
Princip til 

gendrøftelse efter 
ændring/tilføjelser: 

 
Anti–mobbestrategi 

 
Nye principper der 

skal laves ifht. 

basistilsyn fra B og U 
- udkast fra JK: 

 
-Princip vedrørende 

arbejdets fordeling 
mellem lærere og 

øvrigt pædagogisk 
personale 

 
-Principper for  

undervisningens 
organisering 

 

 

 
 

 

Forslag fra bestyrelsen tilføjes og behandles på næste møde. 
 

 
 

Forslag fra bestyrelsen tilføjes og behandles på næste møde 
 

 
 

 
 

Der var enkelte tilføjelser som indskrives og behandles til 
beslutning på næste møde. 

 
JK orienterede om baggrunden for de nye principper som 

bunder i basistilsynet fra B og U.  

 
 

 
Skolebestyrelsen har enkelte tilføjelser, som drøftes næste 

gang. 
 

 
 

 
 

Skolebestyrelsen vedtog forslaget. 

Pause  

Pkt. 4 

Lektionsfordelingspla
n 2020 ifht. valgfag i 

udskolingen 

JK orienterede om lektionsfordelingsplanen 2020 i forhold til 

valgfag i udskolingen. Der vil efter national tilpasning af 
folkeskolereformen med fokus på praksisfaglighed og ændrede 

timetal i udskolingen ikke være plads til vores egne valgfag 
der fungerer på tværs af udskolingen. Det opleves 

utilfredsstillende, da vi oplever valgfagene har værdi for 
mangfoldigheden i vores fagudbud og er med til at skabe en 

varieret skoleuge for vores udskolingselever. Bestyrelsen 
drøftede muligheder og medfølgende dilemmaer. Bestyrelsen 

har behov for betænkningstid inden der kan peges på en 
løsning. Der tages en beslutning næste møde. 
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Pkt. 5 

Evaluering af 
bestyrelsens møder i 

1. halvår. 

Vi er tilfredse med formen på møderne. Vi fortsætter på 

samme måde. 

Pkt. 6  

Udarbejdelse af evt. 
høringssvar ifht. 

kvalitetsrapport 

  

Der er stor usikkerhed om hvad B og U reelt ønsker ifht. 
høringssvar og en meget kort og utilfredsstillende tidsfrist. 

Kim skriver i samarbejde med Jens et høringssvar. 

Pkt. 7 

Planer og proces for 
udbygning af 

Solbjergskolen – 
herunder aftaler om 

bestyrelsens evt. 

deltagelse i 
styregruppe. 

Jens fremlægger planen og processen for udbygningen af 
Solbjergskolen. Målet er, at Solbjergskolen bliver udbygget til en 4-

sporet skole. Der arbejdes i første omgang på en helhedsplan. Et 
forældrevalgt bestyrelsesmedlem kan sidde med i styregruppen. Det 
første møde er den 30/1, derefter hver anden uge kl. 13.30 – 

15.30. Møderne foregår på Solbjergskolen. Vi sætter det på som et 
fast punkt på dagsordenen, mens processen er i gang. Winnie 

deltager. Kim sender punkter til Jens og Winnie der tilgår 
styregruppen. 

Pkt. 8 
Konkrete sager: 

 
- Gåbus + aktiv 

transport tal… 

 
 

 
- Budget 20 

 
- Skolevejsprojek

t (evt. spm. til 
mail pr. 9/1) 

 
- Fraværsregistre

ring 
 

 
- Forældrehenven

delse til 

bestyrelsen – 
drøftelse  

        fremsendt pr. 
mail 3/12 

 

 
  

 
Jens orienterede om, at det nationale Gåbus-projekt ophører 

ved udgangen af dette skoleår. Hvis vi vil fortsætte med 

Gåbus, skal vi selv står for det men uden support ifht app. 
m.m.  

 
Udgår 

 
 

 
 

 
Der er lovgivet om en ny fraværsregistrering, hvor elever skal 

registreres både om morgenen og ved skoledagens afslutning. 
Der er imidlertid endnu ikke et system, som understøtter det. 

 
 Henvendelsen blev drøftet uden elevernes deltagelse og der   

udarbejdes et konkret svar. 

Pkt. 9  

Evt. og aftaler om 
kommende 

mødeleder 
 

Nadja er ordstyrer på mødet 4/2 
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