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  MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 09.05.22 

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 // Jan 
Nikolai Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt // Anna Preston 
 

Elevråd: 
Adam // Marcel 
 

Medarbejdere: 
Rasmus Frimodt //Jakob Nielsen  
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde  

AFBUD: Charlotte 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Adam 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Andreas Hundebøll 
 

PKT. DAGSORDEN REFERAT 
1 Indledning – evt. justering 

af dagsorden samt 
opfølgning fra sidste møde. 

 Ingen ændringer 

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

Ledelsen  
 Caroline og Stine er startet som nye afd. Ledere pr. 1. maj `22. De skal alle lige finde deres ben i rollen. 

Særligt Caroline vil i den første periode have stort fokus på at lære medarbejderne et kende.  

3 DEL 01: 
Opsamling på fælles 
teamaften ift. >> 
- Værdigrundlag 
- Adfærdsregler 
- Regler for det gode 

frikvarter 

Aftale 
 Grupperne sender deres konkrete input til Andreas, som tager det med til arbejdsgruppen, bestående af 

Andreas, Hans Henrik og Jakob. Sammen med dagsordenen til SKB-mødet i juni, fremsendes 
arbejdsgruppens samlede indstilling om næste skridt.   

 
 

4 Del 02: 
Opsamling på fælles 
teamaften ift. >> 
- Hvad gør vi allerede? 
- Hvad kan vi gøre 

mere af? 
- Hvor bør vi evt. gøre 

noget nyt?  

 Andreas fremlagde tegn fra virkeligheden – fælles drøftelse om mulige tiltag. Arbejdsgruppen samler op, 
og sammen med dagsordenen til SKB-mødet i juni, fremsendes arbejdsgruppens samlede indstilling om 
næste skridt. 

5 Afrunding og opsamling.  Hans Henrik foreslog, som muligt beslutningspunkt til næste møde, at den tomme ”skilterammen” 
(gammels indkørsel forbudt-skilt) ved indgangen til skolen fra Nordtoftevej fyldes ud med Solvangskolens 
sol, samt herunder eventuelt skolens værdier. Forslaget blev positivt modtaget, og 
Andreas/administrationen undersøger frem til mødet i juni, hvad der kan lade sig gøre i praksis. 

6 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

 Andreas orienterede om den generelle personale situation ifm. kommende skoleår, samt om kommende 
organisationsændringerne relateret til etableringen af Minimiljø (0.-1. årg.).  

 Andreas orienterede om, at i kommende skoleår lægges alle Solsikkens holdtimer (280 t pr. årgang) ud til 
årgangsteamene, så relationerne til eleverne er med til at bære de skræddersyede indsatser, der måtte 
blive behov for. Dette betragtes som en fælles organisatorisk prøvehandling, som vil blive fulgt tæt 
igennem hele skoleåret. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


