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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 
       

DATA OM MØDET 
DATO: 12.08.19 

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 // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing Kristensen //  Anna Preston 
(supp.) 
 
Elevråd: 
Johan Ziegler // Niels Thorn 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Peter-Johan Raasø  

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Berit Hjort Bek  
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REFERENT: Camilla Nørreskov 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

- Ingen kommenterer til ref. 
- Princip omk. mobiltelefon er i proces 
- Lotte følger op på hvem der deltager på forældremødet på hhv. 0. og 1. årg. Lotte sender pp. ud til de 

deltagende. 

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

FFO  
- Byggeprocessen sendes i udbud snarligt (red. efter styrregr. møde tirsdag 13. aug.). Orientering på 

næstkommende SKB-møde. SKB kunne evt. sammen med forældrerådet fra FFOen invitere de ansvarlige 
for byggeriet ud til en kort gennemgang omk. proces, økonomi og skitser? 

BM  
- 1.skoledag for 0. klasserne – forældrene har været i skole, mens børnene havde første skoledag i deres 

klasser. Skolen har efterfølgende modtaget positiv feedback fra forældre der deltog på dagen. 
- Vendepunktet er så småt etableret i Sundhedscentret 
UM  
- Har fået skiftet fuger i gulvet og udbedret døre 
- Efter vedvarende pres og opfølgning fra skolens ledelse er sket udbedring i science området – hængeparti 

fra PCB-processen.  
Bygninger 
- Personalerummet har fået nye gulve  
- Bedre handicapadgang til skolens bygningsfløje er i gang med at blive etableret. Dørpartier erstattes med 

skydedøre. 
Udefra 
- D.5. sep. er der et status- og opfølgningsmøde ift. inklusionsdagsordenen i kommunen. KIL, skolechefen 

samt bestyrelsesformænd er indkaldt. Bestyrelserne har, på tværs af skolerne, forfattet et notat der er 
fremsendt til forvaltningen og udvalgsformanden. 

3 Budget 2020 – inputs til 
høringssvar 

Relevante områder blev gennemgået. Hans Henrik tager inputs med videre til den fælles skolebestyrelseskreds. 
Hans Henrik og Lotte repræsenterer SOL, når bestyrelsesformændene mødes for at udarbejde et fælles 
høringssvar. Yderligere kommentarer sendes de til Hans Henrik. 

4 SKBs forretningsorden  Vedr. forretningsorden 
- Lotte noterede inputs/tilføjelser og justere til. Forretningsordene fremsendes til SKB. 



Re-konstituering 
- Lotte indsættes som næstformand 
Bruttolisten 
Hans Henrik justerer listen til på baggrund af inputs 

5 Afrunding og opsamling. Punkt til næste møde 
- AH fremlægger SOL strategi for kommende skoleår 

Mødet stoppede til tiden – det lover godt for året  

6 Personalesituationen AH orienterede om opstarten på skoleåret ift. personalesituationen 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  
 
 

 


