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REFERAT af møde i skolebestyrelsen Solbjergskolen 

 

Dato: 12.01.2021 

Tidspunkt:17.30-18.30 

Mødeleder: Winnie 

 

Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 

Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 

 

Pkt Indhold Referat 

1 
Godkendelse af referat fra 

8.december 
Referatet er godkendt 

2 

Coronasituationen 

Status ifht. nedlukning –  

nødundervisning og nødpasning 

Efter omstændigheder går det godt og vi har haft 

mere erfaring at trække på denne gang. Alle 

klasser onlineundervises nu. For 4. – 9. årgangs 

vedkommende følger klasserne skemaet så vidt, 

det er muligt. Det er igen retningslinjer for 

nødundervisning der gælder. I indskolingen har 

der til at starte med været fokus på matematik og 

dansk. Der er cirka 30 elever, som er tilmeldt 

nødpasning. Klubben laver nødpasning for elever 

på 4. årgang. SFO har nødpasning på 0.-3. 

årgang. Derudover har vi en gruppe særligt 

sårbare elever, som har et minimeret fysisk tilbud 

i Satellitten.   

3 
Klassedannelse og proces ifht. 

Corona restriktioner 

Processen i 6. klasse omkring ny klassedannelse i 

forbindelse med overgangen til 7. klasse kan 

desværre pga. Covid19-situationen ikke foregå 

som normalt med Livsmestringsforløb og 

aktiviteter på tværs af klasserne i 6. årg. Vi stod i 

en lignende situation sidste forår, og vi oplever, at 

vi på trods af de manglende aktiviteter på tværs 

af klasserne er lykkedes med at få sammensat 3 

gode 7. klasser.  Nuværende 6. årgangs 

lærerteam kender eleverne godt, og vi fastholder 

princippet om ny klassedannelse i forbindelse med 

overgangen til udskolingen. Der skal i stedet for 

prioritere en særlig indsats i de nye klasser 7.kl. 

4 
Høring om fritidspædagogisk vision 

 

Høringssvaret indsendes med kommentarer om at 

selve høringsmaterialet er blevet væsentligt bedre 

udformet. 

5 
Konkrete sager  

-nyt kort møde om ca. 2 uger 

Der indkaldes til et ekstraordinært kort møde pga. 

af coronasituationen- tirsdag den 26/1 kl. 17.30.  

6  Evt.   
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ÅRSHJUL og emner til senere dagsorden  

 

 

 Januar 2022 

 

 

9. februar 2021 

Regnskabsafslutning 2020 

Forberedelse af budget 2021 

Byggeri 

 

9.marts 2021 

Budget 2021 -vedtagelse 

Byggeri 

 

13.april 2021 

Mødedatoer for kommende skoleår 

Kommende skoleårsplanlægning 

Byggeri 

 

 

11.maj 2021 

Dimission  

Sidste skoledag 

Byggeri 

 

8.juni 2021 

Evaluering af skolebestyrelsens møder 

Sommerafslutning 

1.Skoledag aftaler 

Byggeri 

 

 

August 2021 

Skolestart 

Fælles arrangement 

Byggeri 

 

September 2021 

Elevrådet præsentation 

Trafik 

Byggeri 

 

Oktober 2021 

Byggeri 

Forventet regnskab 2021 
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November 2021 

Byggeri 

Samarbejdsaftale med SFO-forældreråd 

SFO- status 

 

December 2021 

Juleafslutning 

Evaluering af møder 

 

 


