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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

 

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt.1 
Status siden sidst ifht. 

Coronaskolen, 

nødundervisning og 2. fase af 
genåbningen – herunder også 

SFO 

 Ori/deb 15 JK 
 

Pkt.2 
Status på næste skoleår 

herunder 

- Medarbejdersituation/ny
ansættelser 

- Skolestart – overgang 
fra dagtilbud til skole 

- Kapacitetsudfordring 
-  

 

 Ori/deb 10 JK 

Pkt.3 

Dimission – planlægning og 
muligheder 

 

Bilag følger fra LK 

Vi skal drøfte muligheder 
indenfor den ramme der 

er givet fra B og U og 
Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. 

Deb/bes 15 LK 

Pkt. 4 

Konfirmationsforberedelse og 
aftaler med sognene om 

afslutning af forløb 

 Orientering om aftaler Ori/deb 5  JK 

Pkt. 5 

Obligatorisk praktik i 
udskolingen  

Bilag (brev til 

skolelederne) Vi vil gerne 
være med fra start – 

som en del af de 10 
skoler.  

Ori/bes  10 LK 

 
 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde torsdag d.28. maj 

2020 

kl. 17.00– 18.15 på TEAMS 



Pkt. 6 
Pilotprojekt vedr. 

Passivovervågning og 
brandalarmanlæg 

Byrådet har pga. 
selvfinansiering godkendt 

finansiering af 
brandalarmanlæg på 

samtlige skoler samt 
etablering af intelligent 

videoovervågning 
udendørs. Vi har mulighed 
for at blive pilotskole og 

være de første til at få 
installeret anlæg. 

Ori/bes 5 JK 

Pkt. 7 
Aftaler ifht. Solbjerg Nu og 7. 

årg.  

Drøftelse af forældre 

henvendelse. 
Deb/bes  10 Lea 

 

Pkt. 8 

Evt. 

  5  

 

 
 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 

 

 

januar 2021 
  

  

februar 2021 

Regnskabsafslutning  
Forberedelse af budget 

 

  

marts 2021 

Budget 2021 -vedtagelse 
 

  

april 2021 
-  

  

maj 2021 
Dimission  

Sidste skoledag 
 

  



9. juni 2020 
 

Evaluering af Skolebestyrelsens møder 
Sommerafslutning 

1. Skoledag aftaler 
Mødedatoer for kommende skoleår 

Principper til drøftelse: 

Når vi sender børn i SFO (Glennie) 
Opsyn og sikkerhed i SFO (Glennie) 

Sidste skoledag/dimission 
6 årg. status 

Principper til drøftelse: 
Princip for klasse og kontaktlærerskift (Nadja) 

Forældresamarbejde i SFO Alfa og Omega (Berthe) 
Principper for skole/hjem samarbejdet (Katrine) 

Konfirmationsforberedelse og minikonfirmand 
Samarbejdsaftale forældre/Skole (Ane) 

Principper vedr. alkohol og rus-midler (Winnie) 
Principper for elevers adgang til i begrænset omfang at opfylde 

undervisningspligten i en musikskole eller idrætsforening (Lea) 
Principper og retningslinjer vedr. sponsorstøtte og reklametilbud (Kim) 

 

 

  

 August 2020 

Årshjul 
Opstart status 

Soc. arrangement 
Principper til drøftelse: 

Sorgpolitik 
Nye principper? 

  

september 2020 
Elevrådet – præsentation 

Trafik ifbm. skolestart 
 

  

oktober 2020 
7.kl. klassedannelse – opfølgning forældremøde 

Forventet regnskab 2020 

 

  

november 2020 

Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 
Status på SFO  

 

  



december 2020 
Juleafslutning 

Evaluering af ½ år – herunder referat 
Principper: 

Principper for understøttende undervisning (Jens) 
Principper vedr. elevaktiviteter (Lea) 

Principper for holddannelse (Katrine) 

  

 
 


