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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

       
DATA OM MØDET 

DATO:  

TID: - Spisning: 17.30 – 18.00 (Café Sund Fornuft). 
- Møde: 18.00 – 20.00 
 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Berit Hjort Bek // Charlotte Rømer Engel // Henrik C. Larsen // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt // 
Peter Albert Rovang 
 
Elevråd: 
Matthias Preston (formand) // Karl-Johan Nielsen (næstformand) 
 
Medarbejdere: 
Lene Koll //Jakob Nielsen 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Lotte Hassing Kristensen // Peter-Johan Raasø,  

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

1 Indledning – evt. justering 
af dagsorden samt 
opfølgning fra sidste 
møde. 

- Hans Henrik ønskede Matthias og Karl-Johan (elevrådsrep.) velkommen og tillykke med valget. Hans-
Henrik orienterede Matthias og Karl-Johan om hvordan møderne i SKB forløber. 

- Der er Ingen yderligere punkter til dagsordenen. 
- Opfølgning fra sidst – Hans Henrik har deltaget i et møde i SKB-formandsskabskredsen, hvor alle 

kommunens skoler er repræsenteret. Mødet omhandlede høringsmaterialet vedr. budget 2021. 
Ligeledes har Hans Henrik deltaget i et møde hvor fælles aktiviteter for elever på nuværende 3. årgang 
blev drøftet, med ledelserne på skoledistriktets 3 FFO/fritidsordninger Mødet blev holdt i kølvandet på en 
forældrehenvendelse og mødevært var centerchef Per Christensen.  

2 Nyt fra Solvangskolen – 
indefra, udefra og siden 
sidst…  

Status på Covid 19 
Skolen forsøger at kommunikerer så godt som muligt omkring bl.a. det positive tilfælde af Corona omkring 1.C 
[5. sep.]. Der er kommet ros pba. håndteringen og skolebestyrelsen opfordrer ledelsen til at tage den til sig. 
Andreas er i dialog med forvaltningen om at forbedre kommunikationsskabelonerne til en mulig næste gang. 
Herunder et fokus på om og hvornår søskende må komme i skole.  
 
Forældrehenvendelser fylder en del og der er mange dilemmaer der fylder i hverdagen i lyset af Corona-
pandemien. Herudover opleves der en stigning i skolevægring, særligt i Børnemiljøet. Eleverne har svært ved 
at forstå at forældrene kan arbejde hjemme, når de skal i skole.  
 
Det presser skolens drift at medarbejdere venter på Corona test svar og skal være hjemme med snotnæse – 
færre medarbejdere er fysisk på arbejde. Der er derfor øget vikarbehov, hvilket kan påvirke vikarbudgettet 
negativt, og det kan i sidste ende kan betyde at skolen går ud med et negativt resultat på årets budget. 
 
TR (Jakob) – fastholde et fokus på at efterleve retningslinjerne. Når medarbejderne skal være væk fra 
undervisningen pba. venten på Corona test, presser det både årgangsteamene og eleverne, som må undvære 
deres kollega/lærer i flere dage end normalt 
 
Nyt fra elevrådet 
Elevrådsrepræsentanterne  vil bruge de første par møder på at lære hvordan skolebestyrelsens møder 
fungerer. Elevrådet har lavet et årshjul for mødefrekvensen i elevrådet. Til næste skolebestyrelsesmøde vil 



elevrådet have nogle mærkesager  med på baggrund af en brainstorm på elevrådsmødet. 
 
Nyt fra ledelsen 
Andreas orienterede om at vi har ansat Karen Farsund, som afdelingsleder for Børnemiljøet. Karen har tidligere 
været ansat på skolen som lærer og har de sidste tre år været afdelingsleder på Islands Brygge Skole. Berit 

bemærkede, at det er en super succeshistorie, rent rekrutteringsmæssigt, at Karen vender –”hjem”! 😊 

3 Status på trafik-
forbedringerne foran 
skolen 

Andreas orienterede om trafikforbedringerne, han har sendt Peter Raasø’s skriv til Lena. Bente Starup og 
Andreas har haft møde med Lene, hvor de har forslået at fodgængeroverfeltet bliver flyttet, samt en folder ift. 
kommunikation til de forældre der bruger området til aflevering om morgenen.  
 
Det er fortsat en udfordring at få eleverne i Børnemiljøet til at bruge cykelparkeringerne på hele skolen og ikke 
kun dem der er tættest på deres klasseværelse. Nudging kunne være en mulig handling ift. at påvirke elevernes 
adfærd. 
 
Det blev besluttet at invitere Vej og Park til næste skolebestyrelses møde – Andreas følger op. 

4 Høringssvar vedr. budget 
2021 

Hans Henrik redegjorde for høringsprocessen – der er deadline den 23. september. Typisk vil 
skolebestyrelserne på tværs af skolerne i kommunerne sende et samlet høringssvar. Så kan de enkelte skoler 
om nødvendigt skrive et lokalt tillæg. Hans Henrik fik inputs med til processen fra bestyrelsen 

5 Bestyrelsens arbejde med 
principper i skoleåret 
2020-21 

- Nedsættelse af arbejdsgrupper til arbejdet med principper i skoleåret 20-21 
- Arbejdsgruppen ejer punktet og gruppen sætter sig ind i princippet og har maks 30 minutter til selve 

mødet, gerne med 5-7 minutters oplæg/retning. 
- Deltagerne står i det vedhæftede bilag  

6 Afrunding og opsamling. Punkter til kommende møde: 
- Status på Høringssvar 
- Form på evaluering af mobilprincippet 
- Trafik v. Vej og Park 
- Hans Henrik foreslår at digital dannelse sættes på et kommende bestyrelsesmøde i nær fremtid. 

7 Personalesituationen 
herunder 
ledelsessituationen. 

- Intet nyt 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


