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Referat fra møde i skolebestyrelsen Solbjergskolen 
 
Dato: 09.02.2021 
Tidspunkt:17.30-19.15 
Mødeleder: Winnie 
Afbud:Lasse 
 
Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 
Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 
 

Pkt Indhold Noter 

1 
 
Visionspapir fra 

haludvalget  

Kristine og Louise fra haludvalget fremlagde visionerne for 
projektet. Der er i udvalget gjort et stort stykke arbejde og 

visionen er noget hele Solbjerg vil kunne profitere af. Der var i 
bestyrelsen stor respekt for det store arbejde der bliver udført i 

udvalget.  Der var fra bestyrelsen stor enighed om tilslutning til 
projektet.  

2 

Godkendelse af 

referat fra 26. 
januar 

Godkendt 

3 

Coronasituation
en 

Status ifht. 
genåbning af 

0.-4. kl.  
Undervisning og 
SFO 

Genåbningen for 0.-4 kl. har indtil videre gået rigtigt fint. Var 

først onsdag aften retningslinjerne blev kendte, men der er lavet 
skemaer og aftaler for alle klasser. Det er stadig bekendtgørelsen 
om nødundervisning der er gældende også i den fysiske del. Der 

er lige nu et særligt fokus på elev/klassetrivsel og faglig 
opfølgning. Der var i bestyrelsen tilfredshed med den måde 

genåbningen var foregået på. Ifht. SFO er der nu åbent – og ikke 
længere nødpasning. Men der er stadig store begrænsninger ifht. 
mulighederne i SFO da alle aktiviteter som udgangspunkt skal 

foregå klassevis. Desuden drøftelse af at der lige nu dispenseres 
fra normale mobilregler i SFO ifht. etablering af legeaftaler. 

4 
Regnskabsafslut
ning 2020 
 

Stine orienterede om regnskabsafslutning. Det har været et 

udfordrende år også regnskabsmæssigt ifht. corona og de 
omkostninger det medført ifht. driften. Desuden har de været stor 

uklarhed i et overgangsår mellem to budget tildelingsmodeller og 
de betydelige usikkerheder det har givet i planlægningsfasen. Vi 

ender året i balance med 109.000 kr. 
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5 

Forberedelse til 
budget 2021 og 

planlægning af 
skoleåret 2021 

På kommende møde skal der drøftes budget ifht. Fremskrevet vil 
den nuværende drift medføre et estimeret underskud på godt ca. 

1,5 mill. Vi er økonomisk massivt udfordret af den nye 
budgettildelingsmodel for skolerne i Aarhus der som 
udgangspunkt tildeler på klasser frem for antal elever. Derfor 

mister vi betydelige midler på trods af relativt høje 
klassekoefficienter og desuden er der indbygget en stor 

planlægningsusikkerhed på de årgange der ”balancerer” ifht. 
klasseantal. Beslutningen skal tages i marts/april – men vi kender 
først tildelingen i september. Desuden oplever vi med et voksende 

elevantal i distriktet et betydeligt øget pres på etablering af 
specialpædagogiske tilbud. Det område har p.t en ekstra 

omkostning på ca. 2,5 mill. der skal finansieres via driften 

6 Byggeri Intet nyt – har ikke været møde 

7 Konkrete sager 

9.kl afgangsprøver – der er nu landspolitisk beslutning om 
prøverne til sommer. Eleverne skal op i 4 prøver ( dansk skriftligt, 
dansk mundtligt, Engelsk mundtligt, matematik skriftligt) frem for 

normalt 7. desuden skal 8. kl. ikke til prøver i HDS.  Vi kender 
endnu ikke rammerne for hvordan det konkret skal fungere ifht. 

læseferie, tilpasning af det pensum man skal til prøve i – 
karaktergivning, censur m.m.. Det drøftes på senere møder(r) når 

der er nyt om situationen. 
- Teknisk serviceleder skal fremadrettet også varetage opgaven 
som teknisk serviceleder på Mårslet Skole og Mårslet dagtilbud 

som et led i en besparelse.     

8 Evt.  

 
 


