
 

 

S
O

LV
A

N
G

-

S
K

O
LE

N
 

 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
       

DATA OM MØDET 
DATO: 29.04.19 

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

 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Berit Hjort Bek // Peter Albert Rovang // // Henrik C. 
Larsen // Jan Nikolai Kristensen // Lotte Hassing Kristensen  
 
Elevråd: 
Johan Ziegler // Rebecca Klintebæk Gamrath 
 
Medarbejdere: 
Ulla Rasmussen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov // Mikkel S. Nielsen 
 

AFBUD: Peter-Johan Raasø  

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Anna Preston (supp.) 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Mikkel S. Nielsen  
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

- Kort indledning, refleksion og opfølgning ift. det forrige SKB-møde v. Hans Henrik og med 
fokus på det fremadrettede samarbejde i Skolebestyrelsen ift. at alle har et ansvar ift. at 
bidrage, at være mere målrettet på møderne og fokus på at følge dagsorden. 

- Ingen justering hverken til dagsorden eller ref. 

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

Åben skoledag 6. april 
Generelt rigtig positivoplevelse af dygtige elever som lærte deres forældre om FNs verdensmål, med 
stor variation og energi/stolthed, ros til kantinen, hvor eksekveringen ift. madudlevering mv. 
fungerede bedre. Vigtige læringspointer til næste års arrangement: 
- Programmet for klasserne skal sendes ud en uge før til forældrene. 
- Kagebod i 7. kl. var imod SKB-princippet om lejrskole, men princippet var ikke vedtaget før 

planlægningen af programmet til ”Elevernes dag”. SKB bør genbesøge princippet og evt. 
foretage en ændring, så kagesalg på Elevernes Dag kan finde sted under ordnede forhold.  
 

Mail fra forældre til SKB 
Vedr. Nationaltest  
- Ni forældre ønskede at fritage deres børn for de nationaltest. Som skal vil dette være 

lovmodsstridende. Elever kan kun fritages v. særlige grunde fx særlige handicap eller 
diagnoser som gør, at barnet ville have svært ved at gennemføre testene. Ni elever blev hentet 
fra klassen den pågældende dag. Skolen er forpligtet til at gennemføre (give mulighed for) 
testen på et andet tidspunkt for de elever, der ikke gennemførte testen den pågældende dag.  
Andreas og Hans Henrik har haft dialogen med de pågældende forældre. 

- En forælder har tilbudt at lave en lille ”OBS” film om trafikken omkring skolen for at styrke 
sikkerheden ganske gratis. Hans Henrik i kontakt med forælderen og holder den øvrige SKB 
opdateret herom. 

 
Andet 
- Peter-Johan Raasø deltager i 17.4 udvalg vedr. trafik omkring skolerne. 
- Invitation fra Per Christensen (skolechef) til møde den 15/5 16-18 med forvaltningen med 

hovedoverskrift ”Specialundervisning og fællesskab”. Lotte og Hans Henrik deltager. I 
forlængelse af dette møde er Hans Henrik sammen med de øvrige SKB-formænd inviteret til 
dialogmøde med Per.  



3 Ansøgning om kortere skoledag 
svarende til to timer ugentligt  fra 4-9. kl 

Ansøgningen blev vedtaget med et par mindre rettelser. Andreas retter til og sender til forvaltningen.  

4 Princip - mobiltelefon En lang spændende drøftelse med mange perspektiver ikke mindst fra et godt forberedt og 
deltagende elevråd. De mange perspektiver drejede sig bl.a. om differentiering fra små til store 
elever, om det skal gælde alle digitale enheder kontra en mere digital skole med mange digitale 
lærermidler herunder forventningen om at tage sin egen computer med fra 6. kl., til sociale 
behov/fælleskaber, Mobile Pay i frikvartererne, alternative aktiviteter i pauserne for de større elever 
til fx at begrænse visse sociale platforme som fx Facebook mv. IP-adresse (Mikkel undersøger om 
dette er muligt).  
 
Aftaler: 
- Berit evt. med bistand fra Charlotte forsøger at justere forslaget. Herefter fremsendes det til 

skolens ledelse som bringer drøftelsen op i personalegruppen og elevrådet. Derefter forventer 
vi, at kunne vedtage princippet på skoleårets sidste SKB-møde i juni – evt. som et forsøgsår. 

5 Evt. og næste møde Principper for eleverne mobiltelefoner og andre mobile enheder i skoletiden – mhp. beslutning 
Årshjul for kommende SKB-år herunder evt. møderække.  

6 Afrunding og opsamling. Kort opsamling og afrunding og tiden blev næsten holdt og alle var enige om at det havde været et 
godt møde. 

 

Med venlig hilsen 

Mikkel S. Nielsen  
 
 

 


