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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 20. september 2018 
 

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

 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGER: Forældre 
 Peter-Johan Raassø // Hans Henrik Lomholt // Berit Hjort Bek // Peter Albert Rovang // // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing 
Kristensen// Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Anna Preston (supp.) 
 
Elevråd: 
Lukas Clifford Larsson 
 
Medarbejdere: 
Ulla Rasmussen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen // Camilla Nørreskov 
 

AFBUD: Charlotte Rømer Engel // Johan Ziegler 

MØDELEDER: Hans Henrik 

REFERENT: Camilla N. // Mikkel N. 

REFERAT 
PKT. INDHOLD DELMÅL 

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

- Fælles forståelse af mødets indhold og opfølgning på de aftaler som blev indgået. 

2 Kort og godt 
 
 

Lukas: 
Der har været et godt møde i elevrådet. 
Til at starte med har de lært hinanden at kende 
Der er et ønske om cykelstativer (foran hallen) kun til 8. og 9.årgang  og et forslag om at der kunne sættes x-
antal skraldespande op på vejen ned til Netto. 
 
1-2 gange om året laves en oprydningsdag med sin venskabs-ven  
Ved skolens fødselsdag: 
- Der sættes mål, som gemmes til skoleårets afslutning, hvor de kigges igennem og evalueres 
- Alle klasser laver et vers/rim til den kommende Solvangssang, som Rosa og Jakob laver færdig - prøves af til 
jul. 
- Is bilen kom med is til alle. 
Elevernes venskabsvennedag i næste uge, som en del skolens trivselskanon. Der laves forskellige 
fællesskabslege. 
 

3 Næstformandspost 
 
 

Som ny skolebestyrelse ønsker vi at vente med at uddele poster, herunder næstformandsposten indtil der er 
kommet en større forståelse for og overblik over, hvad der kunne være brug for. Vi tager punktet op på et senere 
tidspunkt. 

4 Høringssvar budget 2019 Vi fik besøg af Katrine og Tina fra forældrerådet på FFO’en, som fremlagde forældrerådets udkast til høringssvar 
(sendt ud til alle inden BS-mødet). 
Vi blev enige om at forældrerådets høringssvar gennemlæses af bestyrelsen og underskrives af både 
forældreråd og bestyrelse. 
Camilla holder bestyrelsen informeret om forældrerådets eventuelle tiltag i fbm. beslutningsprocessen. 
 
I det fælles høringssvar fra alle skolebestyrelser, vil der være et kort afsnit, som henviser til det fælles skriv 
omkring Solvang FFO. 
 
En fælles dialog til kvalificering af udkastet til høringssvaret fra de fælles bestyrelser. 
Karin fra Stavnsholt sender det samlede høringssvar. 
 

5 SKB årshjul Tiden frem til jul, bruges til at lære skolen bedre at kende og hvilket fundament vi står på som bestyrelse. 
Vi lægger os fast på årshjulet når vi nærmer os jul. 
Vi skal klædes på til at kunne prioritere hvilke indsatser vi skal satse på fremadrettet for de næste 4 år. 
Lotte vil gerne lave et oversigtsark omkring hvilke opgaver der ligger for os som bestyrelse. 
Forslag til emner der kan tages op i bestyrelsen: Trafik, rygning, forældresamarbejde, kommunikation m.fl. (der 

 
 
 

 



er udarbejdet en liste over hvilke områder der er brug for at blive klogere på.) 
Andreas og Hans-Henrik sætter sig sammen og lægger årshjulet/datoer og sender ud. 
Lotte udarbejder et udkast til forretningsorden for bestyrelsen. 

 

6 Opfølgning på samrådsmøde 
 
 

Budget og høringssvar fyldte meget på mødet. 
Dagtilbud og skoleområdet fælles – der udarbejdes en digitaliseringsstrategi i kommunen. Skal genbehandles i 
oktober. 
Hvorfor, hvor meget og hvordan IT – skal understøtte børnenes læring (ikke underholdning) i skolen.  

7 Personalesituationen 
 
 

 

8 Afrunding og gennemgang af 
beslutninger og aftale 
 

 

Med venlig hilsen  

Camilla J. N 
 
 

 


