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REFERAT 
 
Dato: 13.04.2021 
Tidspunkt:17.30-19.00 
Mødeleder: Winnie 
 
 
Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 
Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 
 

Pkt Indhold  

1 
Godkendelse af referat fra 

3. marts 
Referatet godkendt 



 
 

Lyst til leg - lyst til læring – lyst til livet 

____________________________________________________________________ 

Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg - Telefon: 8713 6090 - E-mail: sol@mbu.aarhus.dk 

2 

Status på Coronasituationen 

 
- Genåbning 5.-8. kl 

- Indskolingen - status 

- 9. kl. afgangsprøver,  

sidste skoledag 

- Sårbare elever 

- Nationale test 

- Testning 

    -  Potentiel nedlukning             

og evt. håndtering  

Genåbningen for 5.- 8. årgang er forløbet rigtig 
fint. Dejligt med alle elever og medarbejdere 

tilbage på skolen, selvom det er på skift. Vi 
oplever, at både elever, forældre og 
medarbejdere tager godt imod de jævnligt 

skiftende rammer for skoledagen. Vi kan mærke, 
at det er særlig vigtigt at have fokus på 

fællesskabet, at være sammen igen som klasse. 
Tildelte trivselsmidler vil blive brugt til 
aktiviteter, som kan understøtte netop dette. 

 
Det fungerer fint med faste tidspunkter for 

klasserne til køb i kantinen. 
 
Der er opbygget et testcenter på skolen for alle 

medarbejder på Børn og Unge-området i 
Solbjerg samt eleverne på skolen. Der har været 

udfordringer ift. hurtigheden af testafviklingen, 
men det bliver der arbejdet på.  
 

Hverdagen i indskolingen går godt. Regner med 
at struktur fortsætter frem til sommerferien. Lige 

nu er det arbejdet med skolehjemsamarbejdet, 
der fylder. De vil blive afviklet online på Teams. 
Læsetest viser tilsyneladende, at 

hjemmeundervisning ikke haft indflydelse på 
elevernes faglige niveau. Er godt i gang med at 

forberede overgangen fra 3. klasse til 4. klasse. 
Vi vil være opmærksomme på, at der er behov 

for en synliggørelse/præsentation af nye lærere. 
Lea videregiver en god ide med fælles 
fødselsdagsarrangement i klassen, hvor eleverne 

bl.a. forbereder taler, sange o.a. ideen tages 
med på næste indskolingsmøde 

 
Det har været en krævende start for særligt 9. 
årgang, fordi der er så stort fokus på alt det, der 

skal nås ifm. afgangsprøverne. Selv om antallet 
af prøvefag er reduceret, er undervisningen på 9. 

årgang stort set kun koncentreret om prøverne. 
9. kl. eleverne klarer det rigtig godt, og der er en 
god stemning. 

 
Det er centralt bestemt, at sidste skoledag for 

afgangseleverne bliver mandag den 21/6. Derfor 
ingen læseferie som normalt. Eleverne får i 
stedet 2 læsedage op til de to mundtlige prøver, 

de har i juni måned. Sidste skoledag bliver 
sandsynligvis et arrangement med  
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coronarestriktioner som sidste år. Vi planlægger 
dagen sammen med 9. årgang og forældrerådet. 

 
Vi har stadigvæk fokus på særligt sårbare børn. 
 

Evt. nedlukning af Solbjergskolen vil blive på 
baggrund af tal fra Tiset Sogn 

3 

Aftaler om mødedatoer for 

kommende skoleår – bud på 
datoer er noteret på P-plads 

 

I kommende skoleår fortsætter vi med at mødes 

hver anden tirsdag i hver måned. Dog med 
enkelte afvigelser. 

4 

Henvendelse til Udvalg for 
Børn og Unge- vedr. 

konsekvenser af ny 
budgetmodel – og 

udbygning af skolen 
 

Winnie har udarbejdet to skriftlige henvendelser 
til Udvalg for Børn og Unge vedr. 

konsekvenserne af ny budgetmodel samt 
udbygningen af skolen. Det var enkelte 
kommentarer og forslag til tilføjelser. Sendes til 

gennemlæsning i bestyrelsen, som herefter 
beslutter det endelige indhold. Desuden afklares 

om de øvrige bestyrelser i sydbyen vil deltage i 
henvendelsen og budgetmodellen. 

5 

Kommende skoleårs 
planlægning 

- Medarbejder/ansættel

se 

- Mobilitetsdage 

- Skema 

- Nationale test 

Jens orienterede om status på planlægning af 

kommende skoleår. Vi har et par 
barselsvikariater, som skal besættes. Der er 

ledige stillinger i alle afdelinger, men vi skal 
afvente evt. interne udpegninger/forflyttelser i 
Aarhus Kommune, før vi har mulighed for at lave 

jobopslag. Omkring grundlovsdag kan vi 
sandsynligvis går i gang med skemalægning, 

således at de kan være klare omkring 
sommerferien. 
 

Vi har fået besked om, at nationale test skal 
gennemføres, selvom de er afskaffet fra 

kommende skoleår. Rådmanden havde søgt om 
fritagelse i dette forår, men fik ikke dispensation. 
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Konkrete sager 
-byggeri 

-Specialklasse indstillinger 
- 

 

Der er intet nyt ifm. byggeri. Man arbejder som 
udgangspunkt stadig videre med en plan for en 

4-sporet skole, selvom prognoserne viser, at 
Solbjergskolen på sigt bliver en 5-sporet skole. 
Der laves en henvendelse til Udvalget for Børn 

og Unge netop om dette dilemma. 
 

Processen omkring visitation til specialklasser 
ændres fra kommende skoleår, således at 
skolerne løbende kan visitere en elev til et 

specialpædagogisk tilbud. Lige nu kan der kun 
visiteres én gang om året, hvilket kan have 

uheldige konsekvenser for de elever, som har 
behovet. 

7 Evt.  

  


