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REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d.10. marts 

2020 

kl. 17.30 – 20.30 i mødelokale v. kontor 



Budget 2020 og kommende 
skoleårs planlægning  
 

Jens orienterede om budget 2020. Der er en 
rådmandsbeslutning om nye kriterier for en ny 
tildelingsmodel, som får stor betydning for 

planlægningen af kommende skoleår. Tidligere 
er der fx sket en tildeling på baggrund af et 
beløb pr. barn. Fremadrettet anvendes en 
model, som i højere grad bygger på, at der 
tildeles en klasse-takst. Taksten tildeles pr. 
matematisk klasse (klassedeling ved 28 elever. 

Det betyder at det økonomiske råderum vi har 
haft i kraft af forholdsvis store klasser 
forsvinder Der sker også en betydelig ændring i 
betaling for specialtilbud, som samlet set 
kommer til at betyde en stor merudgift for 
Solbjergskolen.  

Indfasningen af den nye Aarhus Aftale 
indeholder et minimumstimetal, som betyder, 
at planlægning og fagfordeling bliver mindre 
fleksibelt og kan have betydning rent 
økonomisk. Samlet set kaldes situationen på en 
særlig opmærksomhed og det kan ikke laves et 

budget med balance, hvis ikke vi foretager 
justeringer ifht. indeværende skoleår. 
 
Stine fremlagde et forslag til budget 2020. Fordi 
det p.t. er så svært at gennemskue 
konsekvenserne af den nye tildelingsmodel, er 

budgettet lagt ud fra en betragtning om, at vi er 
nødt til at planlægge konservativt for ikke at 
risikere at komme ud af næste skoleår med et 
stort underskud 
 
For at budgettet kan holde har vi bud på 

løsninger i kommende skoleår, der kan være 
med til at skabe balance samt give os et 
overblik over, hvordan vi budgetlægger i den 
nye tildelingsmodel, så det hele balancerer. 
Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder og 
stiller sig positivt ifht. at vi forsøger at vise 

økonomisk rettidig omhu ifbm. planlægning af 
kommende skoleår. Hvilke tiltag det konkret 
kalder på vil der være muligt at definere når vi 
er længere fremme i planlægningsprocessen 
 
Vi drøfter også budget og planlægning på 

kommende møde 

Pause  



Pkt. 4 
Valgfagsordning i udskoling 
 

I den nye ramme efter justering af 
Folkeskolereformen – vil det desværre ikke 
være muligt at gennemføre valgfag i 

udskolingen som vi kender dem. Der 
gennemføres vores egen valgfagsordning på 
9.kl 

Pkt. 5 
Godkendelse efter 
behandling på sidste 

møde: 
 
Principper for klassedannelse 
(Berthe) 
 
Principper for klassedannelse 

ved overgang fra mellemtrin 
til udskoling (Lene) 
 
Principper for 
sammenlægning/deling (Jens) 
 

Kost politik – efter drøftelse i 
udskolingen (Lene) 
 

Alle princippper blev godkendt efter kort 
drøftelse. 

Pkt. 6 
Udbygning af Solbjergskolen  
  

Der har været afholdt inspirationstur for 
styregruppe og arbejdsgrupper. Der er desuden 
aftalt møde med formand i fællesrådet ifht. 

gensidig information. Vi er stadig i en 
afsøgnings og afklaringsfase. Når vi bliver mere 
konkrete skal der informeres bredere ex. via 
Solbjerg NU 

Pkt 7 
Høring vedr. Nationale test 

Godt og tydeligt høringsmateriale, md klare og 
forståelige høringspunkter. Bestyrelsen er 

umiddelbart positive ifht. Rådmandens ønske 
om at stille de nationale test i bero. 

Pkt.7 
Konkrete sager  

-Corona beredskab – Skolen er omfatte f det 
kommunale beredskab og følger retningslinjer 
fra B og U 
-Forårsfesten er datosat til 14. maj – i tilfælde 

af meget dårligt vejr – er der ikke en plan b – 
scener m.m. kan ombookes så i givet fald kan 
aflysning blive en mulighed 
Ane ønsker at udtræde af bestyrelsen da 
familien flytter fra Solbjerg. Jette Christiansen 
der p.t er suppleant indtræder derfor som nyt 

medlem af betyrelsen 



Pkt. 8 
Evt. og aftaler om kommende 
mødeleder 

 

Lea er mødeleder 

 
 


