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  MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 06.01.22 

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 // Jan Nikolai Kristensen (supp.) 
 

Elevråd: 
Adam // Marcel 
 

Medarbejdere: 
Jakob Nielsen 
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll  
 

AFBUD: Rasmus Frimodt // Jeppe Bonde // Stine Christensen // Adam 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Andreas Hundebøll 
 

PKT. DAGSORDEN REFERAT 
1 Indledning – evt. justering 

af dagsorden samt 
opfølgning fra sidste møde. 

Punkt 2 udgik pga. forfald fra arbejdsgruppen og manglende forberedelse 

2 Trivsel på Solvangskolen Udgik. Ingen beslutning om punktet, som skal tages op på næstkommende møde. Arbejdsgruppen (Anna, 
Berit, Jan, Rasmus, Jeppe) melder ind til Hans Henrik, senest en uge før næste møde, vedr. forventet 
tidsbehov på mødet, samt hvorvidt trivselsvejleder, Stine Christensen, skal inviteres til mødet.   

3 Fra værdigrundlag og 
ordensregler til 
fællesskabskultur 

Arbejdsgruppen præsenterede oplægget til den fælles teamaften. 
 
Følgende blev besluttet: 
 Arbejdsgruppen justerer programmet til, således at gruppearbejde 03 udgår, men flettes ind i 

gruppearbejde 01 og 02. Herved er der mere tid til dette arbejde. 
 Temaaftenen finder sted d. 19. april. Berit indkalder bestyrelsen og Jakob opretter i Aula og giver 

medarbejderne besked.  
 Det blev derudover foreslået, at fra hver årgang deltager om muligt en kontaktforælder-rep. på 

teamaftenen. Dette forslag medtager arbejdsgruppen i justeringen af programmet. Hans Henrik tager 
kontakt til Heidi (skolesekretær), som har listerne med klassekontaktrepræsentanter.  

4 Afrunding, opsamling og 
næste møde 

 Andreas orienterede omk. COVID-19 situationen og henstillede til, at bestyrelsen hjalp til med at sprede 
de gode fortællinger og skabe ro, når driften bliver forstyrret fx ift. mange syge (vikar), skiftende 
retningslinjer mv. 

 Inputs til kommende SKB-møde modtages ultimo januar. 
 Andreas viste afslutningsvist rundt i færdigombyggede FFO Solvang. Stor medarbejderindsats har gjort 

det muligt at rammerne i dag er opdaterede og indbydende for små og STORE. Stærkt!  
 Farvel og tak for i dag klokken 20.00 

5 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

AH orienterede 

Med venlig hilsen 

Andreas Hundebøll  


