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 MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 10.08.21 

TID: Møde: 17.30-20.00 

STED: Kantinen 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Charlotte Rømer Engel // Henrik C. Larsen // Peter-Johan Raasø // Peter Albert Rovang // Jan 
Nikolai Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt  
 
Elevråd: 
Afventer elevrådsvalg 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen // Rasmus Frimodt 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Ingen 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Ingen 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Fælles forståelse af mødets indhold. 
Velkommen til Rasmus, som er ”ny” medarb. rep.. Rasmus er trivselspædagog i skolen og fritidspædagog i 
FFO’en 
 
Opflg. fra sidste møde (se ref.).  
Som supplement til referatet fra sidste møde inden sommerferien (se hjemmesiden), sendes dokumentet 
”Fælles om fællesskaber” ud til inspiration, sammen med dette mødereferat. 
 
Valg af tids- og ordstyrer  
Berit blev valgt  

2 Bestyrelsens spilleplade i 
skoleåret 2021-22 

Konstituering af bestyrelsen (beslutning) 
Udskydes til næste møde, hvor elevrådet også er repræsenteret. HH følger op på 1. supp. 

 
Valg til SKB ift. formalia // rollefordeling // tidsplan (beslutning)  
Valget afvikles i foråret 2022. Charlotte har opdateret valgfolderen og gjort den klar til 2022 – folderen er til at 
give indblik i bestyrelsesarbejdet. Folderen bliver delt ud til forældremøder på alle årgange. Processen omkring 
valghandlingen skal planlægges således at kommunikationen er tilrettelagt mest optimalt. Charlotte og Andreas 
kommer med et udkast til procesplanen til næste bestyrelsesmøde 

  
Bestyrelsens deltagelse på forældremøder (beslutning) 
Bestyrelsen deltager på 0. og 1. årgangs forældremøder 

12. aug. kl. 16.30 på 0. årg. >> Henrik og Peter holder SKB-oplæg 
6. sep. kl 16.00 på 1. årg. >> Henrik og Peter holder SKB-oplægget 

 
Charlotte sender oplægget til Camilla (CN), således at lærerne kan have det klar når Henrik og Peter kommer 
ind i klassen. 
 
Den nye trafikfolderen er blevet delt ud til de nye 0. kl. forældre. Berit dele ud onsdag den 11. aug. med fokus 
på 1. klasserne. Herefter vil Peter og Jan gerne dele trafikfoldere ud.  



Jeppe taler med de elever, der har knallert med i skole. Rasmus har evt. nogle kontakter ift. oplæg om 
trafiksikkerhed og vil vende tilbage til SKB herom. 

 
Status på ”Kiss and Ride” fra Berit – Der mangler fortsat tilbagemelding fra kommunen. Berit rykker for et svar 
eller respons hos Dorit fra Kommunen. 

 
Bestyrelsens brainstorm for emner/temaer skoleåret 2021-22 ift.: 
 

Opgaver vi ved kommer Andre temaer 

 Høringssvar – budget (efterår) 
 Godkendelse af skolens 

driftsbudget (feb.) 
 Valghandling (forår) 
 Elevernes dag (23.4) 
 

Vedr. principper o.lign. 
- Elevplaner og skole-hjemsamtaler 
- Ordensregler – herunder mobilfri skole, rygning og 

udgangstilladelse 
 
Andet  
- Skolefoto – evaluering når eleverne er blevet fotograferet 
- Forskønnelse af udeområder/skolegården 
- Udvikling af kantinen – stærkere sundhedsprofil? 
- Trafiksikkerhed og -tryghed 
- Evaluering af Corona – de små tydelige fællesskaber hvordan 

viderebringes de? 
- Trivsel for den enkelte og for fællesskabet- inklusion på 

Solvangskolen 
- Rekruttering af de bedste lærere og pædagoger – hvor er vi? 

 
>> VIGTIGT – at høre elevrådets tanker om hvad eleverne gerne vil bidrage med << 

 
[Ovenstående skal prioriteres på kommende bestyrelsesmøde] 

 

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

Nyt skoleår og status på Covid-19 situationen 
Mange er vaccineret og det betyder heldigvis noget positivt for vores skole og adfærd. 
Dejligt at være sammen med hele personalet. Desværre var der en lærer der blev testet positiv og 9 skulle i 
isolation og testes på 4. og 6. dag. Aller er nu tilbage på skolen på baggrund af negative test. 
Der er kommet nye retningslinjer fredag den 6/8-21 af det fremgår det, at det ikke nødvendigvis er alle elever i 
en klasse, der skal sendes hjem hvis der er en positiv test. Nu skal der vurderes, hvem der er nære kontakter 
og anden kontakt ud fra definitioner, der står i retningslinjerne. 
 
Nyt fra ledelsen, herunder orientering om forårets proces omk. valg af tys/fra på 5. årg.  
Der er hvid tømmersvamp i tagkonstruktionen i Børnemiljø og pedelboligen. Processen er gået i gang i 
pedelboligen, men det er ikke færdigt endnu, håndværkerne har målt forkert op til vinduerne, så de skal skiftes 
igen. 

 
FFO’en er færdig, men der er desværre konstateret en del håndværkersjusk, så ledelsen forventer, at der 
kommer en del opfølgning, inden det bliver ny hverdag på FFO’en igen. Andreas afventer en tilbagemelding fra 
forvaltningen/styregruppen herom, snarest. Bestyrelsen orienteres løbende. Bestyrelsen ønsker en rundvisning 
på kommende bestyrelsesmøde. Andreas undersøger muligheden. 
 
Andreas orienterede omk. tysk/fransk hold på 5. årgang – når fordelingen ikke er jævn fordelt, så kan vi komme 
ud i lodtrækning. Der er i år 8 elever der ikke har fået deres 1. prioritet. Et yderligere hold ville kræve yderligere 
ressourcer fra 5. til 9. årg. 
 
Tilbagemelding på første møde med fotografen  
Fotografen mødte op og vi afventer billederne – første indtryk positivt. 

 

4 Afrunding og opsamling. Punkter til næste SKB-møde: 
- Velkommen til elevrådsrep. 
- Konstituering af bestyrelsen (beslutning) 
- Prioritering af emner/temaer for året 
- Tilbageløb fra valgbestyrelsen 

5 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

Lukket pkt. [eleverne forlader mødet] 
 
 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


