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  MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 13.06.22 

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 
 

Elevråd: 
Adam // Marcel 
 

Medarbejdere: 
//Jakob Nielsen  
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde  

AFBUD: Anna, Peter kommer 19.15, Rasmus 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Marcel // Adam 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Andreas Hundebøll 
 

PKT. DAGSORDEN REFERAT 
1 Indledning – evt. justering af dagsorden samt 

opfølgning fra sidste møde. 
Dagsordenen blev i enighed justeret, så fokus ekstraordinært blev viet til processen 
relateret til pkt. 4. De øvrige punkter udgik.  

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

Se pkt 1.  

3 Opflg. på forslag og skilt ved indgangen til 
skolegården. 

Se pkt. 1.  

4 Opsamling og beslutning vedr.  
1. Værdigrundlag 
2. Adfærdsregler 
3. Regler for det gode frikvarter 

AH faciliterede processen for arbejdet med de tre dokumenter. 
1. Hver gruppe gennemgik forslag til rettelser. Andreas samler op, og opdateringen 

af værdigrundlaget er dermed vedtaget.  
2. Grupperne kommer med input –  Andreas samler op og de nye adfærdsregler 

for hele skolen er dermed vedtaget. 
3. God og livlig drøftelse endte med enighed om, at Andreas samler op i dialog 

med Berit – og dokumentet er dermed godkendt, med den note, at mobil-
politikken for 6.-9. kl. i skoleåret 22/23 tester en kontrolleret prøvehandling med 
mere fleksibilitet for disse årgange. Den nye skolebestyrelse drøfter parallelt 
hermed en mere permanent, opdateret mobilpolitik 2.0 for Solvangskolen. 

5 Opsamling på fælles teamaften ift. >> 
- Hvad gør vi allerede? 
- Hvad kan vi gøre mere af? 
- Hvor bør vi evt. gøre noget nyt? 

Se pkt. 1.  

6 En bestyrelse takker af…  Tak for med- og modspil til alle omkring bordet gennem fire lærerige og udfordrende SKB-
år i perioden 2018-22! 

7 Afrunding og opsamling. Mødet sluttede 20:15 

 Personalesituationen herunder evt. kommende 
ansættelser 

Lukket punkt.  

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


