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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
       

DATA OM MØDET 
DATO: 14.03.19 

TID: - Spisning: 17.30 (Café sund Fornuft står for maden). 
- Møde: 18.00 – 20.00 

 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Peter-Johan Raasø // Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Peter Albert 
Rovang // // Henrik C. Larsen // Anna Preston (supp.) 
 
Elevråd: 
Johan Ziegler // Rebecca Klintebæk Gamrath 
 
Medarbejdere: 
Ulla Rasmussen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov // Mikkel S. Nielsen 
 

AFBUD: Jan Nikolai Kristensen // Lotte Hassing Kristensen (deltog som SKB-rep. ved Samrådsmøde) 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Camilla N.  

 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

1 Indledning – evt. justering af 
dagsorden samt opfølgning fra 
sidste møde ud fra sidste referat. 

Ingen justering hverken til dagsorden eller ref. 
 
 

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

Fra afdelingerne [FFO // BM // UM] 
FFO 
- Har fået bevilget 12 mill. til om-, til- og udbygning. Styregruppen har første møde på tirsdag, hvor 

en mere detaljeret plan forventes udarbejdet. Der er nedsat en projektgruppe bestående af ledelse 
og tre medarb. 

 
GENERELT 
- Der kommer en udstilling fra ”Globale Seniorer”, som hænges op på skolen ifm. Elevernes dag. 

Udstillingen vil blive hængene på skolen, så det bliver muligt for kommunens andre borgere at 
besøge den. 

- Der er kommet en ny forvaltningschef for skoleområdet – Per Christensen, som er startet d. 1. 
marts. 

- Sammen med lærer fra 8. årgang arbejder forældrerepræsentant i bestyrelsen på at få omtale i 
lokalavisen omkring “Elevernes dag”. Det er desuden planen at identificere presserelevante 
aktiviteter på skolen (årshjul udarbejdes) og forsøge at opnå mere god lokal omtale af skolen 
jævnligt (indledningsvis 3-4 gange om året).  

 
Fra elevrådet 
- Rebecca er blevet valgt til næstformand i elevrådet – Tillykke og velkommen i Bestyrelsen 
- Det opleves at rengøringen på (pige)toiletterne er blevet bedre. Det opleves, som rart at der 

hænger et lille white board, hvor man kan se at der er blevet gjort rent. 
 
Udefra (bygninger // byråd // samråd // mv.) 
- Der er blevet undersøgt hvad det koster at etablere en skoleklokke. Der er umiddelbar positiv 

stemning for dette bordet rundt. Det besluttes, at Peter Albert undersøger hvad det vil koste at 
installere og vedligeholde en sådan installation. Skoleleder involveres. 

3 Budget 2019 – skole & FFO Skolens og FFOens driftsbudget for 2010 blev gennemgået af skolens ledelse. Bestyrelse godkendte 



begge budgetter. 

4 Pædagoger i skolen  Opfølgning på punktet fra sidst. Camilla informerer/orienterer med mulighed for at stille spørgsmål. 

5 Del 01: Princip – Lejrskole 
 
 
Del 02: Princip - mobiltelefon 

Del 01: 
Princippet for lejrskole blev vedtaget m. få justeringer. Princippet lægges på skolens hjemmeside.  
Skolebestyrelsen besluttede at genbesøge og evaluerer princippet op om et år. 
- kostprisen stiger med 5 kr. hvert år 
 
Del 02: 
Punktet udgik. Sættes på dagsordenen til næste møde. Elevrådet skal inden næste bestyrelsesmøde 
drøfte oplægget. 

6 Evt. og næste møde Skolens ledelse orienterede kort om muligheden for konvertering af dele den understøttende 
undervisning jf. det nye Folkeskole forlig. Fra skoleåret 2019-20 vil skoledagen i indskolingen være 
kortere. Dette er en politisk beslutning. Der vil forsat være mulighed for at ansøge om at afkorte 
skoledagen for 4-9. kl. Dette kræver dog opbakning fra bestyrelsen.  
 
Skolens ledelse anbefaler, at bestyrelsen, som tidligere, bakker op omk. muligheden for at afkorte 
skoledagen. Bestyrelsen efterlyste mere information og tid til drøftelse. Grundet tidspres ifm. den 
forestående fagfordelingen, blev det besluttet, at skolens ledelse udarbejder et udkast til ansøgning, som 
bestyrelse kan tage afsæt i og på den baggrund træffe beslutning ift. om skolens ledelse skal ansøge 
byrådet om afkortning af skoledagen hhv. på 4.9. årg. og evt. yderligere for 0-1. årg. 
 
Link til forligsteksten og timefordelingsplanen: 
 

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190130-aftaletekst.pdf?la=da 
 

7 Afrunding og opsamling. Grundet tidsoverskridelse blev ref. ikke gennemgået. Evt. kommentarer/bemærkninger kan fremsendes 
ifm. ref. sendes ud til godkendelse. 

8 Personalesituationen Ingen aktuelle sager 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  
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