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 MØDEREFERAT 
SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 18.11.21 

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 // 
Hans Henrik Lomholt // Anna Preston 
 

Elevråd: 
Adam // Marcel 
 

Medarbejdere: 
Rasmus Frimodt  
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Jan Nikolai Kristensen (supp.), //Jakob Nielsen (medarbejder) 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

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 og valg af tids- og ordstyrer 
- Berit blev enstemmigt valgt som tidsstyrer. Herefter kort præsentation af Adam, som ny 

næstformand, samt Marcel som Formand 
 
Opflg. fra sidste møde (se ref.). 
Hans Henrik har været til møde med skolechefen, sammen med de andre formænd/kvinder vedr.; 

1. De ressourcer der er prioriteret til læringsmiljøer. 
2. COVID-19-status.  

 
Ad.1. Solvangskolens forventede andel over de kommende 4 år 2 millioner. Ledelse, medarbejdere, elever 
samt bestyrelser vil blive inddraget i den lokale udmøntning.  
Andreas supplerede med en orientering om, at den første ”læringsmiljømillion” til Solvangskolen bliver brugt i 
børnemiljøet, og den næste bliver brugt i minimiljøet. Denne prioritering taler sammen med de andre aktuelle 
renoveringsplaner, der er for bygningerne på skolen 
 
Ad. 2. Forvaltningen støtter op, så godt de kan, om skolerne ift. COVID. Bestyrelsesformandsskaberne 
anmodede om, at der fra forvaltningens side støttes op om, at skolerne i videst muligt omfang får mulighed for 
at lave skole fremfor at være koordinerende Sundshedshus.el. lign. For meget af skoleledelsens tid synes at gå 
til information og dialog med forældre om eksempelvis smitteopsporing.  
 
Forældrehenvendelse 

- Fra en forældregruppe, der undrer sig over at deres børn sidder på skamler i uv. det er på 4. klasse. 
AH har konsulteret en ergoterapeut, som bekræfter at forældrene har en pointe – AH drøfter det 
med lærerteamet, så de evt. kan bytte inventar med en anden årgang. 

- Samme forældregruppe har spurgt til skoledagens længde. De undrer sig over at 4.-6. klassetrin har 
længere skoledag end 7.-9. skoledag. 7.-9.klassetrin dag har kortere skoledag grundet 
ansøgningsmulighed. 4.-6 har ikke haft denne mulighed, da det vil kræve at klubben øger deres 
åbningstid, hvilket ikke har været økonomisk muligt i indeværende skoleår. Hans Henrik svarer 
forældregruppen på deres henvendelse.  

- Yderligere har der været en forældrehenvendelse vedr. skærpet tilsynspligt på aktiviteter i 
nærmiljøet. Skolens ledelse vil tilstræbe, at der tænkes i løsninger fremadrettet, som i endnu bedre 



udstrækning end i dag tilgodeser det skærpede tilsyn. Der er enighed i bestyrelsen om, at der her 
bør være et særligt hensyn på de yngste elever. Dog bakkes der op omk. initiativet vedr. 
affaldsindsamling på tværs af årgange (venskabsvenner) 

- Samme forælder har henvendt sig omkring opsynspligten inden 1. lektion. Henvendelse har ført til, 
at der fremadrettet vil være medarbejder fra årgangen tilstede fra 7.50 hver morgen – og ikke fra 
7.55 som hidtil. 

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

Nyt og månedens gode historie fra… 
- Status på Covid-19 situationen ved Andreas.  - status kan følges i AULA 
- Mandag i næstkommende uge afholdes et ekstraordinært MED-møde, hvor der aftales planer for de 

forskellige scenarier for den kommende tid – herefter orienteres medarbejderne. 
 
Nyt fra elevrådet // afdelingerne // samråd // ledelse 

- Ny formand og ny næstformand 
- Meget positiv omkring affaldsindsamlings dagene . STOR succes både for store og små 
- Førstehjælpskurser på 7. årg. Var godt. Måske det kunne tænkes ind som noget alle kom igennem. 
- Kønsneutrale toiletter – næste skridt? 

 
Vedr. UM 

- Hærværk fylder meget.  
- Knallertkørsel på og omkring skolen i skoletiden fylder  meget – skolens ledelse har et særligt fokus 

på hærværk og knallertkørslen i den kommende tid. Bestyrelsens udtrykte overraskelse og 
frustration over disse forhold. Bestyrelsen vil om muligt følge op med handlingsorienteret indsats 
med afsæt i skolens værdisæt og kultur.  

3 Inklusion / Trivsel Oplæg til fælles drøftelse ved Gr. 1 ifm. barrierer og muligheder ift. disse nøgleaspekter – inklusion & trivsel. 
Arbejdsgruppen v. Berit og Rasmus gennemgik gruppens noter fra sidst.  
 
Berit, Anna, Jan, Rasmus og Jeppe forbereder til næste møde 10 min. konkret, handlingsrettet 
beslutningsoplæg vedr.: 

- Hvad SKB har indflydelse på – afklaring af, om trivselskanon og materialet Fælles om Fællesskabe 
(rundsendt tidligere) dækker behovet 

- Basisklassen – hvordan understøttes den gode overgang fra basis til skole og fritid? 
-  ”Intropakker” med beskrivelse af skolens ”trivelsprodukter” (ovenstående materialer  til forældrene i 

starten af skoleforløbet? 

4 Elevplaner & ordensregler Oplæg ved Andreas og drøftelse af den nye politiske aftale bl.a. vedr. elevplaner og tests.  
- Bestyrelsen vil gerne bidrage konstruktivt til en workshop fokus på værdisæt, kultur, herunder 

ordensregler (med deltagelse af skolens medarbejdere) + efterfølgende fokuseret ”indkøring”.  
- Andreas afklarer mulige datoer og inddrager Hans Henrik i et oplæg til 3-timers workshop. 

Oplægget præsenteres på næstkommende SKB-møde.  

5 Afrunding og opsamling. Mødet sluttede 20.10. Næste gang endnu mere fokus på at holde tiden. Vigtigt for alles øvrige planlægning.  

6 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

Lukket pkt. [eleverne deltager ikke under dette punkt] 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


