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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

       
DATA OM MØDET 

DATO: 20.11.19 

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

 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Hans Henrik Lomholt // // Berit Hjort Bek // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing Kristensen // Charlotte Rømer 
Engel // Peter Albert Rovang  
 
Elevråd: 
Niels Thorn // Johan Ziegler 
 
Medarbejdere: 
Jakob Nielsen  // Lene Koll 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll (AH)  // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Peter-Johan Raasø // Anna Preston // Jan Nikolai Kristensen 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:   
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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 ændringer. 

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

Elevråd 
- Der er ved sidste elevrådsmøde blevet stillet spørgsmålet: – hvem vil hjælpe til med at guide de mindste til 

at parkere deres cykler de rigtige steder om morgenen? Det er besluttet at der bliver lavet nogle teams af 4 
(blandede årgange) blandt elevrådets repræsentanter, som i perioden fra 4. dec. - 7. jan. dagligt vil guide 
eleverne ift. parkering af cykler om morgen. Initiativet evalueres i januar. 

- Vedr. ny klassedannelse. På elevrådsmødet havde elevrådet vendt fordele og ulemper ved ny 
klassedannelse i forbindelse med overgang til ungemiljøet/6. klasse. Der var meget blandede meninger ift. 
tanken om evt. ny klassedannelse.  

- ”Spar på papiret” – der skal nedættes et indsatsteam på 4 elever fra de forskellige klassetrin, som skal 
mødes for at se, hvad der kan gøres på skolen for at spare på papiret.  

 
FFO 
- Status FFO ombygning. Byrådet har vedtaget at FFOen skal ombygges (igen). Der er optaget lån på 19 mill. 

ift. en ombygning, som er 33% klimabesparende. Det er de oprindelige tegninger, som der arbejdes videre 
med. 

- Forældrerådet kommer med på næste bestyrelsesmøde d. 8. januar, hvor vi inviterer nogle personer med 
fra styregruppen, som kan fremlægge projektet – procesplan og økonomi. Vi planlægger med at dette møde 
starter kl 17.00. 

 
Nyt fra afdelingerne 
- AH viste rundt i lokalerne for vores nye pilotprojekt ’Vendepunktet’ 
 
Udefra (bygninger // byråd // samråd // Udvalg // mv.)  
- Der er formandsmøde m. Henrik Bech og Per Christensen torsdag d. 28.11. Inputs til dagsorden sendes til 

HH. 



- Status på skoleklokke. Jan er i kontakt med elektrikeren og får et tilbud frem mod næste møde 
- Status på trafik. Peter Raasø og Jan Kristensen bliver inviteret til at tage med AH til et møde omkring 

trafikpuljen. Andreas indkalder, når datoen er kendt. 
 
Andet  
- Status på mobilprincip. Der er bestilt mobilkasser, som passer til alle klasselokaler/skaber. Der arbejdes 

på et betalingsark med 5 kr.’s ”billetter” til kantinen, som eleverne kan købe på kontoret. Der vil også være 
mulighed for at betale kontant. 
 

- Status på AULA 
 Medarbejder perspektiv – det er lidt mere besværligt. Vi skal arbejde på flere platforme, for at 

kunne finde oplysninger og holde sig opdateret ift. beskeder, dokumenter mv. Der er mange 
funktioner, som AULA ikke har bl.a. ugeplaner. Det opleves, at der er forståelse i forældregruppen 
ift. at vi lige skal i gang. Der er et ledelsesmæssigt fokus og nogle superbrugere, som er gode til at 
hjælpe og assistere ved behov. 

 Forældreperspektiv - det er ikke alle funktioner, som fungerer lige godt. Bl.a. opleves besked 
funktionen uoverskuelig, ligesom der mangler funktioner som eks. Cc., og så savnes der en 
’kontaktbog’. 

 Elevperspektiv: Det er ikke så hensigtsmæssigt, at der skal bruges NemID hvis man er over 15 år. 
Nogle har ikke fået NemID endnu og det er ikke helt nemt at få. Ledelsesperspektiv: Der er en del 
udfordringer ift. vikardelen og det at der er flere platforme vi skal arbejde igennem. 

3 Skolens nyhedsbrev i et 
forældreperspektiv – spild 
af tid eller super…?  

Perspektiver bordet rundt. AH sender nogle tidligere udsendte Nyhedsbreve, som alle kan give feedback på – 
hvad giver mening og hvad giver ikke mening? Berit samler op! 

4 Ny gruppering af / nyt 
overblik over skolens 
principper.  
 
[Opflg. fra oktober-mødet] 

Lotte orienterer fra et møde, hvor hun selv, Hans Henrik og AH deltog. Forslaget er, at de 17 principper 
kategoriseres under 8 overskrifter jf. §44. Det betyder, at der skal laves en gennemgang af alle principper og 
generelt kortes ned, så det bliver mere overskueligt. AH udarbejder (efter uge 7) et udkast til en skabelon for 
hvordan bestyrelsen kan arbejde med at strukturere overblikket omkring skolens principper. 

5 Afrunding og opsamling. Punkter til næste møde: 
- Brainstorm for visioner for Solvangskolen de næste 3 år, status 
- Faldende børnetal, hvordan håndterer vi det? AH sender fakta ud. 

6 Personalesituationen. AH orienterer 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  


