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 MØDEINDKALDELSE 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 17.05.21 

TID: Møde: 16.30-18.45 

STED: Online via Teams 

 
MØDEDELTAGERE: 

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

AFBUD: Peter Rovang // Lene Koll 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Peter-Johan Raasø // Karl-Johan Bernholdt Nielsen // Matthias Preston 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Hans Henrik orienterer om møder siden sidst: 
- Der har været møde i gruppen der tidligere har mødtes vedr. fritidshjemmene. Der er endnu 

ikke et konkret forslag til en evt. handling. Skolen har efterfølgende været til møde med 
forvaltningen, men der er endnu ikke afklaring af, hvad næste skridt skal være. 

 
- Møde vedr. trivselsproblematik pba. af brev fra det fælles elevråd – Skolechef Per Christensen 

faciliterede mødet med SKB-formænd/kvinder samt elevrådsrepræsentanter. Der kommer en 
opfølgning på samråd i denne uge. Alle skoler forpligtede sig på at vende tilbage på skolerne 
for bl.a. at undersøge om elevperspektivet er repræsenteret i trivselspolitikker og strategier. Det 
vendes under punkt 3. 

 
- Hans Henrik og Berit har fulgt op ift. trafiksituationen på Nordtoftevej. Skriftligt svar på 

bestyrelsens løsningsforslag forventes i indeværende uge. Andreas pointerer at det er vigtigt at 
holde fast fra Solvangskolen ift. de ting vi har været i dialog med forvaltningen, samt at være 
vedholdende i kommunikationen med forvaltningen, så de sidste trafikale udfordringer kan 
komme på plads ifm. skolestart. 

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

Andreas orienterede om Covid-19:  
- Vi er i fuldt setup med testning og skemaerne er tilbage i AULA, som vi kendte det inden Covid-

19. 
- Skolen har modtaget trivselsmidler fra staten (ca. 100.000). Disse skal anvendes til faglige og 

sociale trivsel m. særligt fokus på 9. årg.. Pengene er prioriteret primært til lønkroner 
(overtidsbetaling) til lærere, der frivilligt har valgt at tage overarbejde og støtte/undervise 
eleverne fagligt og socialt. Herudover er der prioriteret indkøb af årskort til ZOO. 

- Ift. afviklingen af 9. kl. sidste skoledag afventer vi en fælles udmelding/retningslinjer. Vi skal, 
som sidste år, gøre vores til at det bliver en god afslutning inden for de givne rammer. 

- Lejrskole på 8. årgang kan risikere at blive aflyst, da retningslinjerne lige pt anbefaler, at 
lejrskoler ikke gennemføres. Vi afventer kommende udmelding fra myndighederne. 

- Mange medarbejdere er glade for at komme tilbage og se både elever og hinanden.  



3 Opflg. på mødet mellem 
skolebestyrelser og fælles elevrådet 
vedr. elevtrivsel. 

Stine (SC) orienterede om: 
- Opdatering af strategier  mere handlingsrettet og kan dermed i højere grad bringe 

elevperspektivet i spil. 
 
Hvordan forebygger vi elevernes mistrivsel:? 
- Den nationale trivselsmåling og de dertil hørende handleplaner er udgangspunktet for de 

handlinger, der både er forebyggende og direkte handling på konkrete udfordringer. 
- KIL er en stor del af denne opgave også. Vi har to dygtige KIL-medarbejdere, der er 

tilgængelige for medarbejderne og kan guide, støtte og hjælpe lærere og pædagoger på 
skolen. Både rundt om undervisningen og i undervisningen. 

- Skolen har tanker om en LGBT+ forening bl.a. fordi SC har bemærket, at der er en 
overrepræsentation i denne gruppe af elever med selvskade. 

 
SC tager en temadrøftelse med elevrådet om hvordan vi støtter elevperspektivet og elevinddragelse. 
 
Bestyrelsen opfordrer til_ 
- At gennemføre samme drøftelse mindst én gang årligt fremover. 
- At genbesøge status på Solvangskolens  trivselskanon én gang pr. skoleår, (f.eks. møde 3 

hver år) og her tage afsæt i, hvordan vi bedst understøtter elevinddragelsen,.  

4 Smil til fotografen – udsat fra mødet i 
marts  

Kriterier 
Jan og Berit orienterede. 
 
De kriterier, vi har valgt at have fokus på er: 

1. Ingen uhensigtmæssige filtre på billederne!  
2. Kan de levere årsbog/elevbog med alle skolens klasser i til alle? (også dem der ikke 

køber fotopakker) 
3. Leverandøren skal være til at tale og samarbejde med!  
4. Prisen skal være overkommelig for alle, og man skal selv kunne sammensætte sin egen 

pakke og vælge og købe i web-shop! (Max. 300 kr. for: 1 ark m. portrætbilleder, 1 
klassebillede, 1 elevbog og 1 digital fil i høj opløsning) 

5. De skal være selvkørende ift. opstilling osv. 
6. Lærer-billeder + lærer-gruppebillede 

 
Der var enighed om ovenstående kriterier. Fremmod næste møde holder Jan og Berit et møde med 
et par udvalgte leverandører og beslutter endeligt, hvem der bliver leverandør for det kommende år. 
Vi tænker at leverandøren det først år skal vise os, at de er værdige til at få tjansen fremadrettet. 

5 Princip for skole-hjem samarbejde 
mellem skole og hjem. 

Følgende blev drøftet: 
 

 @JN: Definition på indholdsdelen ift. faglig + trivsel + elevplan. Beslutning: en længere 
drøftelse til næste skoleår, hvor perspektivet er på indholdsdelen ift. eevplanen. 

 @ Henrik: Hvor er lærer-perspektivet? – også på lærer/pædagog fronten skal det tages op 
næste skoleår. Ligeledes have et fokus hvor det er tydeligt hvilke forventninger der er til 
lærere/pædagoger ifm. s/h-samtaler. 

 @AH: Mulighed for afvikling af samtalerne online? SKB siger JA til at samtalerne kan afvikles 
online – det skal være en mulighed hvor skole og hjem er enige om at gøre det virtuelt. 

 @Charlotte: Tidsrum for afholdelse af samtalerne (7.30-17.00??) – Det er fint at tidsrummet 
bliver fastholdt. 

 @Charlotte: elevers deltagelse ved samtalerne – Det drøftes videre næste SKB-møde ift. om 
eleverne fra 0.-9 skal deltage eller ej – det skal besluttes på kommende møde. 

 @Charlotte: Forældremøder på årgangen tidspunkt og fælles? – Det var en fejl den kom ud til 
alle. 

 
Arb. gruppe tilpasser princippet og det godkendes endeligt på kommende møde. 

6 Orientering om skoleplanen for 
kommende skoleår. 

Udgik pga. tidsoverskridelse. 

7 Afrunding og opsamling. Vi gik 15 minutter over tiden. Berit foreslog, at der fremover afsættes mere tid til punkt 1, samt at vi 
genindfører tidsstyrer-rolle på alle møder. Alle deltagerne bifaldt Berits forslag og Andreas og Hans 
Henrik tager det med i planlægningen af kommende møder.  

8 Personalesituationen herunder 
kommende ansættelser 

Ansættelsessamtaler – på torsdag den 20/5 (matematik 2. årg.) starter kl. 14.15 
Og igen den 26/5 til ansættelse af fransk underviser – SKB er velkommen til begge samtaler. 

 
Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  
 
 
 
 

 


