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 MØDEINDKALDELSE 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 11.02.21 

TID: Møde: 17.30-19.30 

STED: Online via Teams 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Charlotte Rømer Engel // Nikolai Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt //  
Henrik C. Larsen  
 
Elevråd: 
Karl-Johan Bernholdt Nielsen (næstformand) 
 
Medarbejdere: 
Lene Koll // Jakob Nielsen 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD:  

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Lotte Hassing Kristensen  // Matthias Preston // Peter Rovang // Peter-Johan Raasø //)  
 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Andreas var glad for de positive linjer til skolens medarbejdere fra SKB omkring fjernundervisningen jf. 
aftale fra sidste bestyrelsesmøde. 

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

Samrådsmøde 
Hans Henrik og Camilla (FFO-leder) havde repræsenteret skolen på samrådsmøde i feb., hvor bl.a. 
skoledistrikter blev drøftet. Meldingen var, at der evt. vil ske en mindre justering i kommunen, og vi må 
forvente, at der løftes lidt mere (socioøkonomisk) fra Solvangskolen. Der er endnu ikke en endelig 
afklaring nøjagtigt på, hvor den nye skoledistriktsgrænser trækkes.  
 
Andreas supplerede med at sige, Camilla og Hans Henrik på samrådet begge påpegede, at en 
realisering af kommunens  handleplan (se bilag) bør tage hensyn til ”Farum-modellen” på FFO1-
området. Bilag fra samrådet:  

Handleplan for Det 
gode børneliv_Løft af alle skoler_USU120221.pdf

 
På næstkommende samrådsmøde vil dagsordenen fokusere på en evaluering af COVID-19 perioden.  
 
Status på COVID-19 
God dag i mandags da eleverne fra 0.- 4. klasse kom tilbage. Eleverne er blevet spredt på hele skolen 
og det fungerer fint. Eftermiddagstimerne har der været lidt flere udfordringer omkring ift., hvordan 
eleverne placeres mest hensigtsmæssigt. 
 
Første testning af personalet var 11. februar på Solvang – fremadrettet testes der to gange ugentligt. 
 
Jakob supplerede med at fortælle. at genåbning havde været god og bygger på nogle gode erfaringer 
fra sidst. God stemning, på trods af tilvænning af nye rammer og restriktioner. Der er fokus på både 
trivsel og det faglige. Der er fortsat nogle personaler der er bekymret for at blive smittet. 
 
Jeppe orienterede kort om ændringerne for prøverne i 8. og 9. kl. 



Karl-Johan fortalte, at der er bekymring blandt særligt 9. årgangseleverne for ikke få det faglige udbytte 
som det var forventet og eventuelt komme bagud ift. at påbegynde en ungdomsuddannelse.  
 
Jeppe lovede, at ledelse og medarbejdere ville have fokus på at imødegå denne bekymring frem mod 
afgangseksamenerne. 

3 Godkendelse af 
skolens driftsbudget 
2021  

 

Budgettet ser positivt ud og der er påregnet en overførsel på ca. 300.000 kr. fra seneste budgetår 
grundet et mindreforbrug. Mindreforbruget drejer sig primært om manglende lejrskole, samt et maker-
space i kælderen, som ikke er blevet etableret grundet COVID-19 og tekniske krav til undervisnings-
lokale i kælderen, som ikke er opfyldt. Dette undersøges dog nærmere i 2021 – proces er 
igangsat/genoptaget. 
 
Andreas gennemgik de største poster i driftsbudgettet. Budgettet er hermed godkendt af bestyrelsen 

4 Princip vedr. klassedannelse 
 

Punktet tages op fra seneste mødemed fokus på 0.-1. kl. m. afsæt i bilaget for seneste møde. 
 
Andreas samler op på mødedrøftelserne og kommer til næste møde med et formulering til justerede 
principper for 0.-1. klasse, så processen omkring 0. og 1. kl. kan fortsætte og om muligt gennemføres 
fra kommende skoleår af.  

5 Solvangskolens Mad & 
Måltidspolitik 

Charlotte gennemgik justeringer af Mad & Måltidspolitiken, som Jan og hun havde forberedt. 
 
Input til politikken sendes til Charlotte, som sender til Andreas, hvorefter Andreas færdiggør layout, 
inkl. dato for bestyrelsens godkendelse og lægger dokumentet på skolens hjemmeside. 

6 Skolefoto Berit eller Jan kommer forbi Jeppe og får det materiale, som han har fra andre udbydere end 
Rosenfeldt. Herefter udarbejder Berit og Jan til næste møde deres indstilling til model for fremadrettet 
skolefoto-tilbud for Solvangskolens elever og deres familier.  

7 Afrunding og opsamling. Andreas nævnte, at det er sjældent, at vi i bestyrelsen er fuldtallige, hvilket der kan være mange 
årsager til. Bestyrelsen var enig om, at forretningsordenen bør genbesøges på næste møde, med 
henblik på evt. justeringer. 

8 Personalesituationen  Intet at bemærke 

 
Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  
 
 
 
 

 


