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REFERAT til møde i skolebestyrelsen Solbjergskolen 
 
Dato: 11.05.2021 
Tidspunkt:17.30-19.00 
Mødeleder: Nadja 
 
Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 
Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 
 

Pkt Indhold Noter 

1 
Godkendelse af referat fra 

13.april 
Referat godkendt 

2 

Status på Coronasituationen 
 

- Genåbning 5.-8. kl 

  

Alle elever er nu tilbage 100 %. Retningslinjerne fra 

tidligere gælder stadigt, hvilket betyder, at klasserne skal 
holdes adskilt. Det giver nogle ret store logistiske 
udfordringer ift. pausearealer. Det har også givet 

udfordringer ift. testningen, ifht. at finde positioner nok 
til, at alle elever samt al personale på skolen og i 

daginstitutionerne kan blive testet 2 gange om ugen. 
Elever, forældre og medarbejdere samarbejder fantastisk 
godt omkring endnu en genåbning. 

3 

Status på byggeri – 
herunder bestyrelsens 
henvendelse til B og u 

udvalg. 

Der er kommet svar på skolebestyrelsens henvendelse 
vedr. byggeri og den manglende kapacitet  
B og U fastholder udbygningsplanerne  

Vi vil følge prognosetallene tæt. 

4 

Henvendelse til Udvalg for 
Børn og Unge- vedr. 

konsekvenser af ny 
budgetmodel  

Flere skolebestyrelser har rettet henvendelser vedr. 
konsekvenser af ny budgetmodel. Winnie og formanden 

fra Beder Skoles skolebestyrelse forsøger at samle 
trådene, så indsatsen og det politiske pres bliver 

koordineret. 

5.  

Høring vedr. Ny kommunal 

10.klasse i Aarhus  

 

Man vil igen forsøge at lave et samlet kommunal 
10.klassescenter, hvor skolebestyrelsen har mulighed for 

at lave et udarbejde et høringsforslag. Vi vælger at 
prioritere vores tid på andet end et høringssvar til det. 

6. 
Holdningstilkendegivelse 

vedr. bydækkende valgfag 

Et rigtig godt tilbud til 9. klasses eleverne, men det er en 

ret stor udfordring at kunne nå ind til valgfags start efter 
endt undervisning på Solbjergskolen, fordi der ikke er så 

gode busforbindelser. Hvis Solbjergskolens elever ønsker 
at deltage i disse valgfag, bakker skolebestyrelsen op om 
det. 
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7 

Kommende skoleårs 
planlægning 

- Medarbejder/ansættel

se 

- Status 

Vi har tre job i opslag, og vi forhåbentligt ansat tre nye 
medarbejdere i løbet af næste uge, derefter kan vi gå i 

gang med det afsluttende arbejde omkring kommende 
skoleårs planlægning, bl.a. skemalægning.  

6 

Konkrete sager 
- ideer til afslutning af 

skoleåret i bestyrelsen 
 
 

Vi håber på, at det bliver muligt at mødes fysisk til næste 
skolebestyrelsesmødet den 8. juni. Vi ser tiden an og 

aftaler nærmere. 
Pkt til drøftelse i næste skoleår  
-Skal ny klasedannelse ligge tidligere ?/foregå flere 

gange? 
-Opdeling og struktur  

 

7 Evt.  

 
 

 
ÅRSHJUL og emner til senere dagsorden  

 
 

 11.Januar 2022 

 

 

8. februar 2022 
Regnskabsafslutning 2021 

Forberedelse til budget 2022 
 

 

8. marts 2022 

Budget 2022 -vedtagelse 
Byggeri 

 

5. april 2022  

Mødedatoer for kommende skoleår 
Kommende skoleårsplanlægning 

 

 

 3.maj 2021  
Dimission 

 

 

8.juni 2021  (7. juni 2022) 
Evaluering af skolebestyrelsens møder 

Sommerafslutning 
1.Skoledag aftaler 

Byggeri 
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17. August 2021 X 
Skolestart 

Fælles arrangement 
Byggeri 

 

7. September 2021 

Elevrådet præsentation 
Trafik 
Byggeri 

 

12. Oktober 2021 
Byggeri 
Forventet regnskab 2021 

 

9. November 2021 
Byggeri 

Samarbejdsaftale med SFO-forældreråd 
SFO- status 

 

7. December 2021 X 

Juleafslutning 
Evaluering af møder 

 

X= ikke 2. tirsdag  


