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REFERAT 
 
Dato: 09.03.2021 
Tidspunkt:17.30-19.15 
Mødeleder: Winnie 
Afbud: Anne, Morten 
 
Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 
Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 
 

Pkt Indhold Noter 

1 
Godkendelse af referat fra 
9. februar 

Referatet godkendt 

2 

Status på Coronasituationen 
- Afgangsprøver, 

projektopgave og 

sidste skoledag 

- Dimission 

- m.m. 

En ny mulighed for de elever, som stadig er 
hjemsendt og er i begyndende mistrivsel, er at 
komme i en trivselsgruppe med en lærer. Gruppen 

må være på maks. 4 elever og det skal være de 
samme elever i boblen.   

Afgangsprøverne er reduceret i antal. Eleverne 
skal op i dansk mundtligt og skriftlig, matematik 
skriftligt og engelsk mundtligt. De skriftlige prøver 

ligger den 3.-5. maj. De mundtlige fra sidst i maj 
til midten af juni. I alle øvrige prøvefag overføres 

standpunktskarakteren. På 9. årgang har arbejdet 
omkring afgangsprøverne høj prioritet ift. øvrigt 
arbejde. Projektopgaven er ikke en del af 

afgangsprøverne, men vi har fået besked om, at 
den skal gennemføres, hvis ikke vi afviklede den 

inden jul, og det bliver presset. Selve projektugen 
bliver i uge 14. Rådmand og politi ønsker, at 
sidste skoledag afvikles samme dag på alle skoler. 

Udmeldingen fra Gadeplan, som arrangerer sidste 
skoledag, arbejdes der på, at sidste 

skoledagsarrangementet og dimission kommer til 
at ligge sammen dag i ugen op til sommerferien. 
Vi hører nærmere.  
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3 
Budget 2021 
 

Stine orienterede om kommende skoleårs budget. 
Vi har en samlet ressourceramme på godt 43 mio. 

Vi har en massiv økonomisk udfordring på 5,2 
mio. kr. til specialområdet. Området er generelt 
ustyrbart. Vi får tildelt 2,3 mio. kr, via 

budgetmodellen - resten skal findes i 
almenområdets drift. Desuden skaber den nye 

budget tildelingsmodel baseret på klassetildeling  
en betydelig planlægningsusikkerhed for 
bestyrelsen, desuden har vi med overgangen til de 

administrative fællesskaber fået påtvunget større 
administrative udgifter decentralt, selv om 

intentionen var det modsatte. De udfordrer samlet 
økonomien Måske kunne det være en god ide, at 
skolebestyrelsen skriver til rådmanden for at gøre 

opmærksom på, at der er flere elementer i 
planlægningen af budget, som giver store 

usikkerheder og dermed svær at håndtere i 
praksis. Samlet set ender budgettet med et lille 
underskud på omkring 200.000 kr. som 

bestyrelsen godkender  
SFO har en samlet ressourceramme på knap 10 

mio. Det ser ud til, at vi samlet set får et positivt 
resultat her. 
 

4 

Planlægning af skoleåret 

2021 - status 
 

Jens orienterede om kommende skoleårs 
planlægning, som vi allerede er godt i gang med 

og som fortsætter med baggrund i budget. 
Herunder behovet for nye medarbejdere. 

5 Byggeri 

Der har ikke været møder i styregruppen siden 

sidste skolebestyrelsesmøde. Udbudsmaterialet 
bliver udsendt i næste uge. Som det ser ud nu, 
viser prognoserne, at vi bliver en 5-sporet skole 

fra 0.- 5. årgang i 2029. Byggeriet er planlagt til 
at rumme en 4-sporet skole. Jens er i kontakt 

med de ansvarlige for byggeriet, for det giver ikke 
umiddelbart mening at bygge en 4-sporet skolen, 
når det nu ser ud til at vi bliver 5-sporet.  

6 Konkrete sager 

Søren Hesthaven, som har været udskolingslærer 
og skolens TR, er blevet valgt som næstformand i 
Aarhus Lærerforening og har orlov fra sin stilling 

på Solbjergskolen. 

7 Evt.  

 
 


