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REFERAT af møde i skolebestyrelsen Solbjergskolen 
Dato: 08.06.2021 
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 
11.maj 

Referatet er godkendt 

2 

Status på Coronasituationen 

 
- Yderligere lempelser 

- Rammer for dimission 

- Rammer for sidste 

skoledag 

- Ny aftale om rammer 

for folkeskolen 21-22 

  

Hverdagen med alle elever tilbage på skolen går godt. 
Vi er som nævnt tidligere presset på arealer særligt i 

pauserne. Men eleverne klarer det rigtig godt. Der er 
åbnet op for, at vi kan begynde at holde de 
arrangementer, vi vurderer, er vigtige med de 

retningslinjer, der normalt gælder. Eleverne skal 
stadigvæk opholde sig klassevis både i timer og 

pauser ifht at der skal kunne smitteopspores. 
 
Sidste skoledag afholdes den 21/6 på alle skoler i 

Aarhus Kommune, og vi er blevet pålagt at lave et 
arrangement som stopper kl. 16. I samarbejde med 

forældrene på 9. årgang har vi lavet en sidste 
skoledag, som på mange måder ligner den måde, vi 
normalt afvikler sidste skoledag på. Afgangseleverne 

må selv kaste karameller til eleverne, dog skal det 
stadigt foregå klassevis. Der vil være nomineringer for 

8. årgang, og alle nomineringerne godkendes af Jens 
og Lene. Herefter taler og hygge med klassens lærere 
frem til kl. 16. Forældrene på årgangen har 

arrangeret morgenmad og fest efterfølgende for 
eleverne. Elevernes beskrivelse af hinanden til Blå 

Bog skal godkendes af eleverne selv. 
 
Dimissionen afholdes den 24/6 kl. 18.30 – 19.30. Det 

er muligt at samle hele årgangen i hallen, dog skal 
klasserne holdes adskilt og have særskilte indgange. 

 
Der er vedtaget nye rammer for kommende skoleår. 
Vi er fritaget fra krav om bla skoledagens længde, 

minimumstimetal, kompetencedækning og 
understøttende uv. 

Den understøttende undervisning kan lægges ind i 
anden fagundervisning som tolærer-timer. 
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3 Læringssamtale opfølgning  

I sidste uge havde vi læringssamtale med Børn og 
Unge-chefen. På alle skoler er der fokus på tre 

områder: faglig udvikling, fravær, læringsmiljøer. På 
Solbjergskolen har vi med baggrund i bl.a. data valgt, 
at læringsmiljøer skal være vores indsatsområde – 

området taler også godt ind i den kommende 
ombygning.  

4 
Opfølgning på spm. vedr IT-

spærring 

Jens har haft rettet henvendelse til it-afdelingen. Man 

overvejer ikke kommunalt at spærre sider.  

5. 
1. skoledag for kommende 

0.klasser 

I tæt samarbejde med dagtilbuddet er der nye lavet 5 
nye 0. klasser, som i dag er offentliggjort. I næste 

uge er det muligt for de nye 0. klasser sammen med 
én af deres forældrene at komme på besøg på 

Solbjergskolen. Klasserne har første skoledag den 9. 
august. Familierne skal komme forskudt med et 
kvartes mellemrum.  

6. 

Kommende skoleårs 
planlægning 

- Medarbejder/ansættel

se 

- Skema 

Vi skal byde 3 nye kolleger velkommen til 
Solbjergskolen pr. 1. august. 

 
Skemalægningen er godt i gang, og vi regner med at 
skemaerne er færdige omkring sommerferien. Vi er 

nødt til at have en vandreårgang, og det bliver 
kommende 8. årgang. 

7. 
Evaluering af bestyrelsens 

møder 

De fungerer godt. Vi skal benytte os af muligheden for 

at holde korte onlinemøder 

8. 

Konkrete sager 
- byggeri 
-konkret henvendelse til 

bestyrelsen – svar  
-Unge i det offentlige rum 

-Dialogmøder med 
bestyrelsen 24/6 19.130-

21.30 (Rådmand/virtuelt) 
- andet? 
 

Man forventer, at byrådet i morgen på byrådsmødet 
godkender bevillingen til helhedsplanen på 81 mio. 

Styregruppen skal mødes med de firmaer, som har 
vundet udbuddet inden ferien for at lave en 

procesplan. 
 
Henvendelsen samt svar sendes til skolebestyrelsens 

medlemmer. 
 

Der forgår en del fester på Solbjergskolens område, 
og der sker desværre en del hærværk, bl.a. mange 

smadrede flasker, ødelagte lamper o.a. SSP, 
Gadeplansmedarbejdere samt politiet er inddraget.  
 

Rådmanden holder virtuelt dialogmøde for 
skolebestyrelser den 24/6. 

 
 

9. Evt.  
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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 X 
Mødedatoer for kommende skoleår 

Kommende skoleårsplanlægning 
 

 

 3.maj 2022 

Dimission 
 

 

7. juni 2022 

Evaluering af skolebestyrelsens møder 
Sommerafslutning 

1.Skoledag aftaler 
Byggeri 
 

 

17. August 2021 X 
Skolestart 

Fælles arrangement 
Byggeri 

 

7. September 2021 

Elevrådet præsentation 
Ny klassedannelse – erfaringer placering på 6. årgang? 
Trafik 

Byggeri 

 

12. Oktober 2021 
Byggeri 

Forventet regnskab 2021 

 

9. November 2021 
Byggeri 

Samarbejdsaftale med SFO-forældreråd 
SFO- status 
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7. December 2021 X 
Juleafslutning 

Evaluering af møder 

 

X= ikke 2. tirsdag  


