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 MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 13.09.21 

TID: Møde: 17.30-20.00 

STED: Kantinen 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Anna Preston // Henrik C. Larsen // Peter-Johan Raasø // Peter Albert Rovang // Jan Nikolai 
Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt  
 
Elevråd: 
Marcel // Helena 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen // Rasmus Frimodt 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Charlotte Rømer Engel // Peter Rovang // Marcel 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Peter Raasø // Jan Nikolai Kristensen [kan skyldes, at der var angivet forkert datoangivelse (16.09.21) i 
dagsorden) 

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. 
 
Opflg. fra sidste møde (se ref.).  
- Konstituering af bestyrelsen (beslutning) – udskydes til næste gang. 

 
- Tilbageløb fra forældremøder – Henrik: Det gik godt og blev positivt modtaget og forældrene virkede 

interesseret. Der var en forældre i 1. klasse der gerne ville stille op til bestyrelsen. OBS på fremadrettet at 
få koordineret forældremøder, så SKB kan møde op. 

 
- Valg til bestyrelse – Andreas har haft det op i skolelederkredsen, da alle skoler har valg i dette skoleår. 

Der afventes en general udmelding fra kommunalt hold ift. formalia. Så melder Andreas ud når dette sker. 
 

- Trafik status – Bente Starup har fået politiet ud og meldingen fra politiet var at de forældre der parkerede 
i ”kiss and ride” zonen, var ikke bekendt med at de ikke måtte parkere der. Politibetjenten har sendt sine 
observationer til skolen og ville sende det videre til kommunen. Sikkerheden var ok, men trygheden er 
ikke høj. Politiet kan kun pålægge kommunen tiltag, hvis sikkerheden ikke er ok. Politiet anbefaler at 
skiltningen omkring ”kiss and ride” skulle være tydeligere. Fortsættelse følger 
 

- Fritidshjemsstatus ift. byggeri – Andreas har møde på torsdag med bygherre, hvor der skal 
gennemgås fejl og mangler, sammen med repræsentanter fra FFO’en og fra kommunen (Flemming). 
Udpakningen går i gang nu, da det ikke kan udskydes længere. De vigtigste rum startes på først. 
Oprindeligt var det indvielse 1/10-21, men håber denne kan blive udskudt til efter vinterferien.  

 
Valg af tids- og ordstyrer  

- Berit holder øje 

2 Budget 2022 i høring – 
fokus på budgetaftalen og 
effektiviserings 

Der laves som tidligere år et fælles høringssvar på tværs af skolerne i kommunen, da det opleves som 
havende større effekt ift. det beskrevne. Hans Henrik udformer et høringssvar der rummer vores drøftelser og 
nedslag. Dette vil blive sendt rundt til Berit og Anna for kvalitetssikring inden det sendes videre. 



 

 

3 Skolebestyrelsens fokus 
og prioritering 2021-22 

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? 
 
Fokusområder for elevrådet 
- Papir forbrug bl.a. ved printning 
- Badning og badesituationen  
- Fælleskabs dag (fælles skralde dag med venskabsvenner) 
- Lektiecafe (hvad er en god lektiecafe) 
- Toiletter (ønske om kønsneutrale toiletter) 

 
Afstemningen, hvor alle medlemmer havde 5 stemmer, forløb således; 
- Inklusion og Trivsel >> 12 stemmer 
- Elevplaner (meebook)/skole-hjem samtaler >> 9 stemmer 
- Rekruttering >> 6 stemmer 
- Ordensregler >> 5 stemmer 
- Udvikling af kantinen >> 3 stemmer 
- Forskønnelse af udeområder >> 0 stemmer 
 
Det besluttes, at vi starter med de punkter, der fik flest stemmer. 
- Skolefoto – Tages op i nov. 
- Trafiksikkerhed- og tryghed – følges løbende 

4 Afrunding og opsamling Kommende møde bliver et arbejdsmøde, hvor det tydeliggøres hvordan vi skal arbejde med ovenstående 
prioriterede områder. 

5 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

Udgik pga. tidsopverskridelse 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


