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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 25. oktober 2018 

TID: - Spisning: 17.30 – 18.00 
- Møde: 18.00 – 20.00 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGER: Forældre 
Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Peter Albert Rovang // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing 
Kristensen // Klaus E. Olsen (supp.) // Jan Nikolai Kristensen (supp.) 
 
Elevråd: 
Lukas Clifford Larsson 
 
Medarbejdere: 
Ulla Rasmussen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll  
 

AFBUD: Camilla Nørreskov // Anna Preston (supp.) // Peter-Johan Raasø // Mikkel Sønderskov Nielsen // Johan Ziegler 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Andreas Hundebøll 

 

REFERAT 
PKT. INDHOLD REFERAT 

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

HH orienterede om bevæggrundene for at dagsorden strukturen og de udvalgte temaer fra bruttolisten til årshjulet – se 
herunder. 
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- Det blev besluttet, at BHB indkalder til møderækken via outlook. I fremsendte dagsorden fremgik det at der var 

planlagt møde 8.6. Dette var en fejl, der skulle have stået 18.6. 
- I ref. fra mødet i sep. fremgår det at CRE var til stede. Dette var ikke korrekt. Referatet vil blive tilrettet. Ellers var der 

ikke yderligere kommentarer til referatet. 
- Ydermere pointerede LHK at det er vigtigt at vi fortsat er opmærksomme på bestyrelsens princip-overblik og bruger 

dette som arbejdsredskab i løbet af året. Det blev aftalt, at LHK er tovholder på dette og bringer det op på SKB-møde 
i løbet af foråret.. 

2 Solvangskolen – 
indefra og siden 
sidst… månedens 
gode historie!  

HH motiverede for punktet og pointerede vigtigheden af at alle har overvejet inputs til dette pkt. inden hvert møde. HCL 
foreslog, at pkt. fremadrettet også kom til at omfatte et ”ydre” dimension – Solvangskolen udefra. Dette medtænkes 
fremadrettet. 
 
Fra afdelingerne [FFO // BM // UM] 
- Elev der er blevet udsluset til UM fra basis 
  
Fra elevrådet 
- 8. kl. har sammen med 4. årg. arbejdet med micro bits 

 
Fra forældre 
- Nyhedsbrev var opløftende at læse – indtryk at det er en god skole!  
- Positiv respons til skolernes motionsdag.  
- Fed oplevelse i Arenaen ift. Copenhagen Phil. Stor ros til skolens korleder for engagement. 

3 Oplæg til 
forretningsorden 

LHK gennemgik oplægget pkt. for pkt. Hvert pkt. blev debatteret. Justering og tilføjelser blev noteret til det videre arbejde. 
På baggrund heraf udarbejder LHK en ny version, som rundsendes. Evt. inputs hertil sendes til LHK. Sigtet er en 
forretningsorden gældende for skoleåret 2018-19 som skal godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde i nov. 

4 Forventningsafstemni
ng til kommende tema 
jf. bruttolisten. 

- Indblik i skolens økonomiske maskinrum ift. løn og drift i relation til et skoleårs planlægning/fagfordeling herunder 
lærernes arbejdstid. Ledelsen udarbejder oplæg i samarbejde med UR. 



5 Evt. og næste møde Følgende pkt. var til orientering 
 
AH: Vi har pt. to vedtagne principper ”Åben skole” og ”Elevplaner”, som ikke længere er i overensstemmelse med 
virkeligheden. AH opfordrede derfor til at SKB tog ledelsens ændringsforslag til efterretning frem til at SKB får mulighed for 
at genbesøge disse i løbet af foråret jf. pkt. 1. AH fremsender disse i løbet af weekenden til gennemsyn. Evt. kommentarer 
mv. skal være AH i hænde senest søndag d. 28.10. kl.16.00. 
 
AH: Orientering om PCB-målingerne, skolens APV samarbejder med kommunale ejendomme samt skolens nye legemiljø 
 
HH: Ønsker at bestyrelsens ”bruttoliste” kontinuerligt genbesøgs fortløbende på møderne under pkt. 5 //  

6 Personalesituationen AH orienterede. Dette er en lukket pkt. uden for ref. og uden elevdeltagelse. 
 
Fremadrettet bør pkt. 6 og 7 byttes om, så elevrep. har mulighed for at høre opsamlingen på mødet. Dette tages til 
efterretning. 

7 Afrunding og 
opsamling. 

Der var enighed om at det havde været et godt møde og der var stor tilfredshed med at tiden blev overholdt. På 
næstekommende møde vil der være en rundvisning på skolen fra 17.00-17.30. Dette er frivilligt! 

 
Med venlig hilsen 

Andreas Hundebøll  
 
 

 


