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  MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 10.03.22 

TID: Møde: 17.30-20.30 

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 // Anna Preston 
 

Elevråd: 
Adam // Marcel 
 

Medarbejdere: 
Rasmus Frimodt //Jakob Nielsen  
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde // Stine Christensen (gæst) 
 

AFBUD:  

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Marcel 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Andreas Hundebøll 
 

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: 
Ombytning af rækkefølge på punkt 3 og 4 grundet lidt senere ankomst af Anna. Hans Henrik rammesatte 
dagsordens indhold samt rammerne for kommunikationen i løbet af dagens møde. 
Opflg. fra sidste møde (se ref.). 

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

Nyt og månedens gode historie fra… 
- Godkendelse af driftsbudget 2022 

Kort gennemgang af driftsbudget af Andreas vedr. godkendelse af budget. Budgettet kører indtil uge 
43, hvor der laves en status og skabes budget 2.0. 
Computere til eleverne er købt og leveret på budget 2021. 
Budgettet for 2022 er opdelt i fagrækker, men kun fra 2.-9. og så i et minimiljø(0.-1.) budget. 
Minimijøet er endnu ikke fagopdelt, da det ikke er endeligt på plads før fagfordelingen. 
Budgettet for 2022 er godkendt af skolebestyrelsen. 

 
- Status på Covid-19 situationen – Andreas er i dialog med forvaltningen for, at vi ikke dagligt skal 

sende opdateringer, da de nuværende retningslinjer løber til 31/3-22. 
Skolen har fokus på ”Corona-læring”, hygiejne er nævnt som et fortsat fokus – det er noget MED-
udvalget arbejder videre med – fokus på de lavt hængende frugter. 
 

- Nyt fra elevrådet // afdelingerne // samråd // ledelse – Elevrådet har besluttet at møderne 
fremadrettet ligger efter skoletid. Børnemiljøet: Karen er stoppet og Stine er konstitueret ind i Karens 
stilling, imens stillingen er op. Der er stor interesse fra potentielle ansøgere. Camilla er tilbage fra 
barsel. 
Stine og en KIL-medarbejder har researchet for relevant og brugbart materiale, som lærere og 
pædagoger kan bruge til at tale om konflikten mellem Ukraine og Rusland – materialet er 
kommunikeret ud til medarbejderne. 
 

- Elevernes dag – koordinering 
Dagen er den 23. april – Andreas laver bud på barvagter og der var en drøftelse om, hvorvidt SKB 
kunne  at lave en anden ”bod”, hvor skolebestyrelsen kunne give interesserede forældre og elever 
bedre indblik i SKB-arbejdet. Konklusion: Baren fastholdes i 2022. Ideen om en alternativ bod, kan 
eventuelt realiseres i 2023.  
 

  



3 Den løbende 
kommunikation mellem 
klasse og hjem. 

Kort oplæg fra AH – hvorfor dette tema og hvad er forventningen fra ledelsen i dag? 
>> Fra årsplaner via P-nyt til ugeplaner og lektiedagbog << 

 
Herefter drøftedes vi i et forældre- og elevperspektiv dette i to grupper for hhv. børne- og ungemiljø med afsæt 
i følgende refleksionsspørgsmål. 
 

 Keep >> Hvad er nødvendig viden/kommunikation (NEED)?  
 Develop >>Hvad er rart at vide (NICE)? 
 Phase out >> Hvad er ligegyldig info? 

 
 Hver gruppe udarbejdede en række anbefalinger, som skolen kan arbejde videre med i MED og skolens 

arbejdsgruppe herom. 

4 Trivsel og inklusion på 
Solvangskolen 

Kort oplæg fra arbejdsgruppen og efterfølgende dialog og beslutning om videre proces.  
 

- Anna holdtoplæg med udgangspunkt i fremsendte slides.  
- Stine foreslog, at skolens trivselskanon skal til gennemsyn/eftersyn og Anna foreslår at det kommer i 

fast modus. 
- Hvad er de forebyggende skridt? Den ærlige dialog ind i fællesskabet. ”Intropakken” fra Annes oplæg 
- Forslag om at genbesøge forældrerådets rolle i klassens fælles læringsmiljø. 
- Særligt fokus på at klæde 0. og 1. klassesforældre på ift. klassens trivsel. 
- Fokus også på daginstitutioner og overgange fra daginstitution til skole. 

 
Arbejdsgruppen sammenfatter til næste møde sin indstilling til konkret opfølgning på dagens drøftelser.  

5 Afrunding og opsamling. Kort status på kommende skoleårs planlægning. Tak for et godt møde!  

6 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

Lukket pkt. [eleverne forlader mødet] 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


