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Referat af møde i skolebestyrelsen Solbjergskolen 
 
Dato: 14:09.2021 
Tidspunkt:18.00- ca. 19.45 
Mødeleder: Nadja 
Afbud: Morten, Winnie 
 
Type: Beslutning (bes), godkendelse (god), orientering (ori), debat (deb) 
Tid: vejledende (vurderes af mødeleder) 
 

Pkt Indhold Noter 

1 
Godkendelse af referat fra 
8.juni  

Referatet er godkendt 
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2. 

Status efter 

skolestart 

1. Coronasituationen 

2. Medarbejder situation 

3. Lokalesituation 

4. Elevråd 

5. SLF 

6. PPR (support) 

7. Trafik 

a. m.m. 

 
8.  

1. Anden uge af skoleåret blev vi ramt af en 

del hjemsendelser af klasser pga. Covid 19, 

men der er ro på igen. Selvom der ikke 

længere er restriktioner, vælger vi fortsat 

kun at lade årgangene blande sig i håb om, 

at vi kan begrænse evt. smitte. Vi ser på det 

igen omkring efterårsferien. Vi skal nu kun 

hjemsende den smittede elev. Nærkontakter 

skal testes, men ikke hjemsendes. Skolen 

vil fortsat tilbyde testning af elever én gang 

om ugen – der kommer givet testordning for 

elever ned til 9. år. Med samtykke. 

2. Vi har ansat en barselsvikar i et naturfagligt 

skema i udskolingen. Der er også fundet  

barselsvikar i musik. 

3. Vi er så pressede lokalemæssigt, at vi har 

valgt at bruge festsalen som klasselokale til 

en af vores 8. klasser i stedet for at have 

vandreklasser. Kunne man overveje at lade 

klasser møde forskudt, så der evt. kan 

frigøres lokaler? Overvejes og kigges på 

konsekvenser ifbm. skemalægning.  

4. Mandag den 20/9 er der valg til elevrådet 

5. SLF – Stærkere Læringsfællesskaber er så 

småt kommet i gang igen efter en lang 

pause pga. Covid 19. Temaet er gode 

læringsmiljøer 

6. Samarbejdet med PPR er presset. Vi oplever 

lange ventetider på sparring og testning af 

elever. Den er en tendens på mange skoler. 

Vi går videre i systemet med problemet. 

7. Morgentrafikken er stadig kompakt. Der 

kommer kontrol af politiet. Vi aftaler at 

kontakte grundejerforeningen omkring 

skolen ifht. evt. indsatser. 

 

3 Byggeri  

Vi er nu i gang med dispositionsplansfasen i 

byggeprocessen. Firmaerne RUM og AUTENS styrer 
processen. Vi har haft et kick of-arrangement for 

interessenter omkring skolen. I løbet af efteråret har 
vi flere arrangementer med fokus på fysiske 
læringsmiljøer. Der er oprettet en hjemmeside, hvor 

man kan følge hele processen. JK oplyser om siden på 
AULA 
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4. 
1. skoledag for kommende 

0.klasser 

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at samle alle 
forældre til de nye 0. klasser på den 1. skoledag, men 

vi er nu 5 0.-klasser, og er blevet for mange til det. Vi 
er nødt til at gentænke rammen for, hvordan vi holder 
1. skoledag.  

5. 
Konfirmationsforberedelse 
og fremtidige aftaler 

Der er i menighedsrådene enighed om at afprøve 
konfirmationsforberedelse, som foregår klassevis. Man 
ønsker at arbejde tættere sammen omkring 

undervisningen. Jens har deltaget i møde med 
menighedsråd. Formen drøftes. Jette, som også 

repræsenterer kirken, ønsker at høre forældrenes 
perspektiv. Det er vigtigt at kende datoen for 
konfirmationen. Det bliver en udfordring at få meldt 

konfirmationsdatoen ud tidligt nok pga. ny 
klassedannelse. Ellers positive tilbagemeldinger på 

forslaget. Der arbejdes videre med det 

6. 

Konkrete sager 
- Elevsag 

- Dialogmøde med rådmand 
12. oktober på 

Kragelundskolen kl. 17-
18.30 
-andet? 

 
 

 

Vi har bestyrelsesmøde den 12/10, hvor der er 
dialogmøde. Nadja deltager i dialogmødet, og vi 

fastholder bestyrelsesmødet den 12/10. 

7. Forventet regnskab 2021 
Stine orienterer om forventet regnskab. Det ser ud til 
at stemme rigtig godt overens med det budget, der 

blev lagt i foråret 

8. Evt.  

 
 


