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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Nadja 

Afbud: Lasse, Glennie, Winnie 

 
 

Indhold Noter 

Pkt.1 

Godkendelse af referat fra 
8. september 

Referatet godkendt 

Pkt.2 
Elevrådsvalg og 

præsentation af 
elevrepræsentanter i 

bestyrelsen  

Isabella,7.x er valgt til næstformand, Lasse fra 
9. x er valgt som formand. Der er valgt en helt 

ny elevrådsbestyrelse. Der var kampvalg til 
flere af posterne. 

 
Elevrådet har indtil nu haft møder med Ditte og 

Jens og drøftet om mødeplan og roller. 

Pkt. 3 

Forventet regnskab ved 
udgangen af 2020 

Stine fremlagde det forventede regnskab for 

2020.  
 

Der er en forventning om, at regnskabet 
balancerer. Budgettet bliver større og større, 

fordi elevtallet/klassetallet vokser. Betaling til 

specialklasser udgør stadig en økonomisk 
udfordring. Der er desuden en 

uhensigtsmæssigt stor planlægningsusikkerhed i 
den nye tildelingsmodel, hvor vi ikke får tildelt 

midler pr. elev, men pr. klasse – og reelt først 
kender den tildelte ressource ultimo september. 

REFERAT 
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. oktober 

2020 

kl. 17.30 – 20.00 i skolens festsal   



Pkt. 4 
Budgetaftale for 2021 

 

Jens orienterede om budgetaftalen 2021. I 
budgettet er der afsat flere penge til 

skolebyggerier – også til Solbjergskolen. Der 
skal bla. spares på eksterne konsulenter 

generelt – men er ikke noget vi har gjort brug 
af lokalt – med uddeles givet som generel 

besparelse. Der skal igen spares på 
administration – denne gang 8.4 mio. kr. 

Rådmanden har været meget optaget af, 
hvordan man drev skole i foråret under 

nødundervisning, og her er der afsat midler til 
at undersøge muligheder herfra, som kan 

videreføres. Der er også afsat midler til at 

udbygge mellemformer – undervisning på de 
enkelte skoler, som lægger sig mellem 

normalklasser og specialklasser.  

Pause  

Pkt. 5 
Status på byggeproces 

Processen er sat på pause, indtil der er klarhed 
over betydningen af budgetaftalen. 

Pkt. 6 
Corona situationen  

Vi er ved at vænne os til, at mange af corona-
tiltagene nok bliver en del af hverdagen i lang 

tid. Klasseopdelingen er fortsat en del af 
retningslinjerne, og nu hvor vejret bliver 

dårligere, ser vi på om der er flere muligheder 
at tage i brug som pausearealer. Generelt 

opleves måske særligt i udskolingen, at 
eleverne er trætte af ikke at kunne være mere 

en samlet på tværs af klasser.  

Der er almindelige ting, som i denne situation 
kræver ret stor logistik planlægning. Vi har 

internt stor opmærksomhed på retningslinjerne 
ogaså i omgangen med hinanden, da vi 

potentielt kunne overføre smitte fra klasse til 
klasse. Vi Oplever at skolens forældre er rigtig 

opmærksomme og gode til at give besked til os, 
når der er grund til at vi skal være 

opmærksomme. Eleverne er meget 
samarbejdsvillige, selvom nogle af retningslinjer 

for fritid og skole kan virke modstridende. 

Pkt. 7 

Oplæg vedr. 
digitaldannelse på 4. årg. 

Kan de oplæg omkring digital dannelse, som 

oprindeligt var planlagt, afholdes online? Jens 
har undersøgt det, og det arbejdes der på.  



Pkt. 8   
Principper til drøftelse og 

godkendelse: 
 

1)Principper vedr. alkohol 
og rusmidler  

 
2)Principper for elevers 

adgang til i begrænset 
omfang at opfylde 

undervisningspligten i en 
musikskole eller 

idrætsforening  

 
3)Principper og 

retningslinjer vedr. 
sponsorstøtte og 

reklametilbud  
 

4)SFO-sende politik 
 

 
 

1) ”Ingen energidrik” skal skrives ind i 
kostpolitikken, ellers godkendt 

 
 

2) Der slettes overflødige ord i overskriften, 
ellers godkendt. 

 
 

3) Enkelte rettelser, bl.a. informationsplatform i 
stedet for intra, ellers godkendt. 

 

 
4) SFO-forældrerådet har behandlet dette 

princip og godkendt det. Skal der laves et 
midlertidigt princip ift. coronapraksis? 

Pkt. 9 
Konkrete sager 

- Affaldshåndtering 
- Motionsdag 

- Adgang til skolen brug af 
mundbind m.m. 

 
 

 - Ca. februar bliver der iværksat en ny 
affaldshåndtering, hvor affaldet sorteres. Vi skal 

selv stå for finansieringen af den. 
- Vi er nødt til at afholde en anderledes 

motionsdag pga. corona. Alle klasser løber i 
stedet for i løbet af hele uge 41. Der bliver kåret 

vindere sidst på ugen. 
- Vi fastholde nuværende retningslinjer -JK og 

Nadja laver svar 

Pkt. 10 

Evt. 

Lea mødeleder næste gang 

 
 


