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Mødeleder:  

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

Pkt.1 
Status siden sidst ifht. 

Coronaskolen, 
nødundervisning og 2. fase af 

genåbningen – herunder også 
SFO 

• Det er gået rigtig godt med at få de store 
elever tilbage på skolen. Enkelte 

logistikproblemer ift. rengøringen de første 
dage, men det blev løst hurtigt. Vi oplever, 

at der bliver eksperimenteret meget med 
forskellige nye undervisningsformer, særligt 

udendørs. De korte dage og små hold i 0.-5. 
klasserne er der mange positive erfaringer 

med. Klassen er den enhed, man skal være 
i, og det er retningslinjerne for 

nødundervisning, vi underviser efter. Vi er 
meget udfordret af vores pladsmangel ift. 

afstandskravet, og alle lokaler er i brug. I 
SFO-delen er det en udfordring, at det også 

er er klassen, som er den enhed, som 

eleverne som udgangspunkt skal være i hele 
dagen. Vi afventer udmelding af 

retningslinjer i fase tre af genåbningen. I 
SFO er det stadig retningslinjerne for 

nødpasning, der planlægges efter. Der skal 
stadig gøres legetøj rent, og det er en 

anderledes SFO-dag børnene oplever. Det er 
positivt at se, at der i denne situation opstår 

nye venskaber blandt børnene.  
• Det er nationalt bestemt, at vi underviser 

efter retningslinjerne for nødundervisning. 
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Pkt.2 
Status på næste skoleår 

herunder 
- Medarbejdersituation/ny

ansættelser 
- Skolestart – overgang 

fra dagtilbud til skole 
- Kapacitetsudfordring 

-  
 

• Vi har ansat en ny medarbejder til 
udskolingen med håndværk og design og 

matematik som linjefag. 
• Fagfordelingen er lukket, og vi går i gang 

med at lægge skemaer. Forventer at 
skemaerne er færdige inden, eleverne går 

på sommerferie. 
• Helt konkret mangler vi 3 klasselokaler i 

kommende skoleår, og der bliver nu kigget 
på alternative muligheder, så der kan 

frigøres lokalekapacitet 
• I overgangen fra dagtilbud til skole har vi 

ikke kunnet gøre, som vi plejer, og vi 

afventer nye retningslinjer ift. besøg på 
skolen. Børnehaveklasselederne skal besøge 

dagtilbuddene – de står ved lågen og hilser 
på. Klassedannelsesprocessen foregår som 

planlagt. 

Pkt.3 

Dimission – planlægning og 
muligheder 

 

• Rådmanden har besluttet, at sidste skoledag 

skal foregå lokalt, og at alle skoler skal 
deltage i fælles underholdning, som skal 

livestreames online fra kl. 14 – 16. Af 
hensyn til politiets understøttelse af 

arrangementet, er det besluttet, at sidste 
skoledag skal afvikles samme dag torsdag 

den 25/6 for alle skoler i Aarhus Kommune, 
og at dimissionen skal være i forlængelse af 

sidste skoledag, hvis det er praktisk muligt. 
På Solbjergskolen afholdes sidste skoledag 

fra cirka kl. 10 – 16 og dimission samme dag 
fra cirka kl. 17 – 18.30. Vi afventer stadig 

nærmere retningslinjer for mulighederne for 

afviklingen, bl.a. størrelsen af forsamlinger. 
Lene og Jens mødes med 9. årgangs 

forældreråd når vi kender de nærmere 
retningslinjer og drøfter muligheder. 

Pkt. 4 

Konfirmationsforberedelse og 

aftaler med sognene om 
afslutning af forløb 

• De elever, som skulle være konfirmeret i 

dette forår og skal konfirmeres i august i 

stedet for, mangler lidt 
konfirmationsforberedelse. Dette kommer til 

at ske i nogle af de positioner, hvor 
eleverne har onlineundervisning. Desuden 

er der planlagt en hel dag i august. 



Pkt. 5 
Obligatorisk praktik i 

udskolingen  

• Byrådet har besluttet, at alle elever i 
udskolingen skal modtage et obligatorisk 

tilbud om erhvervspraktik. Det vil foregå 
som en trinvis implementering, som i første 

omgang fra skoleåret 2020/21 vil omfatte 
10 skoler fordelt med to skoler i hvert MBU-

område. Solbjergskolen bliver én af de 10 
skoler. 

Pkt. 6 
Pilotprojekt vedr. 

Passivovervågning og 
brandalarmanlæg 

• Solbjergskolen har stillet sig til rådighed i 
afprøvningen af overvågningsudstyr 

udendørs. Det er meningen, at alle skoler i 
Aarhus Kommune skal have det. Som 

pilotskole, får vi det betalt. Det bliver 
installeret henover sommerperioden. 

Pkt. 7 
Aftaler ifht. Solbjerg Nu og 7. 

årg.  

• Lene og Jens udarbejder en præcisering af, 

hvordan samarbejdet omkring omdeling af 
Solbjerg NU på 8. årgang foregår – drøftes på 
næste møde 

Pkt. 8 
Evt. 

• Næste møde den 11/6 kl. 17 - 18 

 
 


