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 MØDEINDKALDELSE 

                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 14.06.21 

TID: Møde: 17.30-20.30 

STED: Kantinen 

 
MØDEDELTAGERE: 

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

AFBUD: Peter-Johan Raasø // Henrik C. Larsen  

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Karl-Johan Bernholdt Nielsen (næstformand) // Matthias Preston (formand) 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Opfølgning fra sidste møde:  
- Berit har rykket kommunen for et svar vedr. de trafikale forhold på Nordtoftevej. Kommunen 

skal mødes med politiet, som Hans-Henrik og Berit gerne vil deltage i – Berit følger op. 

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

COVID-19 
- De seneste COVID-19 retningslinjer blev kort refereret 
- Fagligt løft i skoleåret 21/22 – Kortere skoledag, hvor 7.-9, klasse får en kortere skoledag og 

Faglig Fordybelse (lektiecafe) bliver omlagt til flere holdtimer. 
- Mulighed for at undlade elevplaner og evt. kvalitetsrapport – skolen afventer en politisk 

udmelding. 
- Der kommer trivselsmidler igen efter sommerferien – ca. 80.000, der skal bruges inden 31/12-

2021. 
Samråd 
- Fra seneste samråd – Hans Henrik orienterer om Fælles om fællesskaber. 

3 Smil til fotografen – afslutning - Valget er faldet på Frandsen Foto 

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

- SKB drøftede Andreas oplæg til ændring i princippet.  
- Det endelige princip blev besluttet og lægges op på hjemmesiden. 
- SKB forpligter sig på at opsøge feedback fra medarb. og ledelse ift. princippets liv på skolen. 

5 Forslag om tilretning af princip vedr. 
klassedannelse 

- SKB drøftede tilretningen og besluttede tilretningen – princippet er vedhæftet referatet. Det 
tilrettede princip bliver tilsendt de private fritidsinstitution. 

6 Evaluering af året der gik Alle kom med input – bordet rundt!. Særlige fokuspunkter fremadrettet 
Optimering af mødestruktur og – form // ”Hvad kan JEG bidrage med?” 

Forberedelse og gennemførelse af SKB-valg 

7 Afrunding og opsamling - Rekonstituering af bestyrelsen på 1. møde i næste skoleår, da Lotte træder ud, efter at hendes 
yngste barn nu er gået ud af 9. kl. Lene Koll træder også ud, og går på efterløn.  

- Berit indkalder til 1. møde, samt møderække for kommende år.  

8 Personalesituationen herunder 
kommende ansættelser 

- Ledelsen orienterede om at der skal ansættes en sekretær i den kommende uge. Andreas 
orienterede omkring øvrige ansættelser samt situationen i administrationen. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde 


