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 REFERAT 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

       
DATA OM MØDET 

DATO: 11.03.20 

TID: - Spisning: 17.30 – 18.30 (Café Sund Fornuft). 
- Møde: 18.00 – 20.00 
 

STED: Kantinen 
 

MØDEDELTAGERE: Forældre 
Hans Henrik Lomholt // Charlotte Rømer Engel // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Henrik C. Larsen // Lotte Hassing 
Kristensen 
 
Gæst: 
Klaus E. Olsen 
 

Medarbejdere: 
Lene Koll // Jacob Nielsen 
 

Ledelse: 
Andreas Hundebøll (AH)  // Camilla Nørreskov  
 

AFBUD: Anna Preston (supp.) // Johan Ziegler // Niels Thorn 

FRAVÆRENDE U. AFBUD:  

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Camilla Nørreskov 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

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

Ingen justeringer. 

2 Fritidshjem og FFO 
situationen i distrikt 
Solvang – fra historik, 
tradition til virkelighed. 

Klaus orienterede omkring historikken omkring de 3 fritidsinstitutioner omk. Solvang. Herefter  fælles drøftelse. 
AH og CN præsenterede et udkast til en mere bærerdygtig fordeling af børn. Overvejende opbakning fra 
forældre rep. Det blev besluttet, at HH inviterer formanden for Solvang FFO’s forældreråd samt 
bestyrelsesformændene fra Idrætten og Fuglsang til et dialogmøde, hvor også ledere fra de respektive 
fritidsinstitutioner inviteres. Sigtet med mødet er at vi sammen ser på, hvordan vi bedst muligt sikrer, at alle 
børn på Solvangskolen er en del af nogle gode og bæredygtige fællesskaber nu og fremadrettet, og at ingen 
ufrivilligt sættes uden for fællesskabet.   

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

Nyt og månedens gode historie fra… 
- Fra afdelingerne [FFO // BM // UM]. Herunder: 

 Nationale test – opbakning til ikke at gennemføre. Afventer lovforslag 
- Udefra (bygninger // byråd // samråd // udvalg // mv.), herunder:  

 Status på skoleklokke – intet nyt 
 Trafik – der er kommet en rapport fra udvalget, som har taget udgangspunkt i de forskellige 

skolers behov. Der er større fokus på borgerdeltagelse i beslutningsfasen. Peter sender 
rapporten rundt til bestyrelsens medlemmer. Projektet omkring sikker trafik, er udsat til efter 
ombygningen af Solvang FFO 

 Byggeri – vi følger stadig procesplanen. Referat fra byggemødet  d. 4.3.20. (er vedhæftet). 

4 Koordinering ift. elevernes 
dag – hvem gør hvad og 
hvornår? 

Punktet udgår, da elevernes dag med forældredeltagelse er aflyst pga. Corona. 

5 Afrunding og opsamling. På næstekommende møde (16.4) skal mobilprincippet evalueres. Planlagte møder 18.5 og 16.6. 

6 Personalesituationen. Uden for referat 

Med venlig hilsen 

Camilla Nørreskov  


