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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Winnie 

Afbud: Jannik, Oliver 

 
 

Indhold  

Pkt.1 

Godkendelse af referat 
fra 11. juni 

Referatet er godkendt. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde onsdag d.24. juni 

2020 

kl. 17.00– 18.00 på TEAMS 



Pkt.2 
Status på næste skoleår 

Herunder opdatering 
på: 

- Praktik for 
udskoling  

beslutning om 
årgang 

- Ændring af 
Sundhedstyrelsen

s retningslinjer pr. 
1/8 – hvilke 

opmærksomhedsp

unkter giver det 
os? 

- Medarbejder rep. i  
bestyrelsen 

 

- Skemaer for kommende skoleår er lagt på AULA i dag 
- Pr 1/8 sker der ændringer i Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer ift. Covid 19, som betyder, at vi kan 
fravige fra 1 m afstandskravet. Det er ikke længere 

bekendtgørelsen om nødundervisning der gælder og vi 
kan være klassevis i klasserne. Vi skal dog stadig være 

meget opmærksomme på hygiejne, rengøring og 
afstand. I pauserne skal vi undgå at eleverne. Evt. 

opdeling af skolegården til de enkelte klasser. I enkelte 
situationer, fx valgfag, kan elever være på hold på 

tværs af klasser – men faste hold. Der vil også være 
udfordringer ift. idrætsundervisningen. Ift. SFO er 

retningslinjerne stadigvæk de samme og at man skal 

arbejde i de samme hold/klassen. 
-I forhold til den kommende obligatoriske praktik i 

udskolingen, som Solbjergskolen sammen med 10 
andre skoler i Aarhus Kommune skal være 

projektskole, har vi besluttet, at det skal være 8. 
årgang, som skal i obligatorisk praktik. Vi får ingen 

ressourcer eller anden hjælp til at implementere det. 
Det er skolerne i samarbejde med forældrene selv, som 

skal finde de forskellige praktiksteder. Vi skal selv gøre 
os erfaringer med det, som vi kan dele med øvrige 

skoler. Vi skal at opdyrke et netværk af virksomheder 
og arbejdspladser, som vi kan samarbejde med 

omkring det.  
- To nye medarbejdere træder ind i bestyrelsen: Tina 

Vittrup, lærer på mellemtrinnet og Morten Blom, SFO-

pædagog 
 

Pkt. 3 

Status på byggeproces 

Det har været to møder siden sidste 

skolebestyrelsesmøde, bl.a. om lokalefælleskab mellem 

FU-klubben og SUK-klubben for at kunne frigive 
kvadratmeter til skolen. Der tages en endelig 

beslutning om en måneds tid. Bestyrelsen mener, det 
er vigtigt, at der ikke i løbet af dagtimerne står tomme 

kvadratmeter, som ville kunne benyttes i skoledelen, 
hvor vi er meget pressede. Et lokalefællesskab mellem 

de to klubber kunne være en mulighed, som fungerer 
på andre skoler. 

Pkt. 4 
Aftaler om mødeplan 

 Forslag til mødedatoer for kommende skoleår er 
vedtaget. 

Pkt. 5 
Orientering til 7. kl. 

forældre vedr. Solbjerg 
NU 

Forslag til en formulering vedr. forventninger til 
forældrenes og skolens ansvar ift. uddeling af Solbjerg 

Nu. Beskeden sendes ud til kommende 7. årgangs 
forældre. 



Pkt. 6 
Evt. og god sommer 

De nye 7. klasser blev meldt ud i sidste uge, og vores 
oplevelse er, at der har været god opbakning omkring 

de nye klasser. 
På kommende 6. årgangs forældremøde, hvor den nye 

klassedannelse er på dagsordenen, kunne det evt. 
være en god ide at introducere MOT-forløbet i 

udskolingen, som er en vigtig del af det at blive en del 
af et nyt fællesskab i udskolingen.’ 

 

God sommerferie       

 
 


