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Mødeleder:  

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

Tid: vejledende, vurderes af mødeleder 

Mødeleder: Lea 

 

 

Indhold Noter Type Tid Ansvarlig 

Pkt. 1 
Godkendelse af 

referat fra 6. 
oktober 

Godkendelse af referat  God 5 Alle 

Pkt. 2 
Nyt fra elevrådet 

Orientering fra elevrådet Ori 5   Lasse 
og 

Isabella 

Pkt. 3 

Samarbejdsaftale
n med SFO 

forældreråd 

Indsat som link – skal der foretages ændringer? 

https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/36528/samarbejd
saftale-mellem-skolebestyrelsen-og-sfo-

foraeldreraadet.pdf 

God 10 BEO 

D A G S O R D E N  
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 

10.november 2020 

kl. 17.30 – 20.00 på TEAM   

https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/36528/samarbejdsaftale-mellem-skolebestyrelsen-og-sfo-foraeldreraadet.pdf
https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/36528/samarbejdsaftale-mellem-skolebestyrelsen-og-sfo-foraeldreraadet.pdf
https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/36528/samarbejdsaftale-mellem-skolebestyrelsen-og-sfo-foraeldreraadet.pdf


Pkt. 4  
Status ifht. SFO 

og forældrerådet 

Orientering ved Berthe  Ori/deb 10 BEO/Gl
ennie 

Pkt. 5 
Klassedannelse på 

kommende 0. 

årgang.  
 

Drøftelse af muligheder og perspektiver ifht. 
klassedannelse med fokus på øget mulighed af inklusion 

af elever med særlige behov - mellemformer. 

Drøftelse af dilemmaer og i givet fald evt. behov for 
ændringer i principper. Drøftelsen skal gerne give 

mulighed for at der kan træffes en beslutning på mødet i 
december. 

 
https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/39533/principper

-for-klassedannelse-i-0-klasse.pdf 
 

deb 25 JK/BEO
/JO 

Pkt. 6 
1:1 Device, 

Chromebooks 

 

Kvalificere vores holdning og indsigt som bestyrelse. 
-Baggrunden for uddelingen 

-Hvordan opleves det at 1:1 ordningen med Chromebooks 
fungerer i praksis. Hvad fungerer- hvad gør ikke? 

-Hvad kalder det på fra bestyrelsen ifht. opmærksomhed 
eller principper? 

  
Herunder også drøftelse af:  

Chromebooks begrænsning og funktionalitet i hverdagen? 
Brug af egne pc – er der behov? 

Hvordan opleves kvaliteten og behovet for reparationer? 

Support? 

Deb/ori 25    
Kim/JK

/JO 

Pause   10  

https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/39533/principper-for-klassedannelse-i-0-klasse.pdf
https://solbjergskolen.aarhus.dk/media/39533/principper-for-klassedannelse-i-0-klasse.pdf


Pkt. 7 
Status på 

byggeproces 

Orientering om status for møder i styregruppen og 
byggeproces. 

 

Ori/deb 15  JK 

Pkt. 8 
Corona 

situationen  

Drøftelse af situationen lige nu – og de nu gældende 
retningslinjer. Herunder også beredskab og evt. særlige 

fokusområder 

Ori/deb  
10 

JK 
 

 

Pkt. 9  

Principper til 
drøftelse og 

godkendelse: 

 
Principper for 

klasse- og 
kontaktlærer skift. 

(Nadja) 
 

Principper for 
skole/hjem 

samarbejdet 
(Jens) 

 

Nadja og Jens kommer med overvejelser ifht. til evt. 
ændringer  

Deb/go

d 

20 Nadja/J

K/alle 

Pkt. 10 
Konkrete sager 

- Ny B og U - chef 
- Ledelsesopgave 

- Driftsstatus 
-  

 Ori 10  

Pkt. 11 
Evt. 

  5  



 
 

ÅRSHJUL & 
Emner til senere dagsorden  

 
 

 

12. januar 2021 
 SLF – status og kommende udviklingsområder 

Konfirmationsforberedelse og minikonfirmand aftaler 
 

  

9. februar 2021 
Regnskabsafslutning 2020 

Forberedelse af budget 2021 
 

  

9.marts 2021 (evt. længere møde) 
Budget 2021 -vedtagelse 

 

  

13.april 2021 
Mødedatoer for kommende skoleår 

Kommende skoleårs planlægning 
 

  

11.maj 2021 
Dimission  

Sidste skoledag 
 

  



8.juni 2021 
Evaluering af Skolebestyrelsens møder 

Sommerafslutning 
1. Skoledag aftaler 

6 årg. status 
 

 

  

 august 2021 

Skolestart 
Fælles arrangement 

  

september 2021 

Elevrådet – præsentation 
Trafik 

 
 

  

oktober 2021 
Byggeri 

Forventet regnskab 2022 – Stine deltager 
 

 
 

  

november 2021 
Samarbejdsaftale med SFO –forældreråd 

Status på SFO  
 

 

 

  



8. december 2020 
 

Juleafslutning 
Kåringer ifbm. sidste skoledag for 9.kl 

Evaluering af ½ år – herunder referat 
 

  

 
 


