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Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 4. oktober 2022 
Tidspunkt 17.30-20.00 
Mødested Mødelokalet 
Deltagere Camilla Lillemose Dose, Camilla Skriver, Eva Rosenbæk-

Svane, Heidi Bonsvig, Jacob Juhl Nielsen, Line Raae Lund, 
Mads Grotenberg 
Jonas Rasmussen, Peter Goth, Mette Iversen, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen 

Fraværende Heidi 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [PGO] 

DAGSORDEN  

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

04102022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
  
04102022-02 
Ferieplan 23/24 
Vedtaget 
 
 
04102022-03 
Elevrådet, præsentation af de nye Formand Cecilie 8.ci, Sofie næstformand 7.bs, og Ida 8.ci 
næstformand 
Intet nyt fra elevrådet, der blev ikke besluttet emner 
 
04102022-04 
Spørgsmål til referat fra FU 
Afventer referat fra mødet d. 280922 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=d87f0b40-6a51-4f30-bf5b-79bc8e63f4ce
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Man har pt fokus på daginstitutionsområdet  
 
 
04102022-05 
Information fra formand og skoleleder 
Formand, tak for input til høringssvar- en bøn, det vil være super, hvis alle vil bruge googledrev 
fremover. Det vil lette arbejdet. Fremadrettet bør vi hvert år gøre opmærksom på de midler 
som vi ikke får eller som udsættes i budgettet, i forhold til udeområder. 
Skoleleder, vi har en særlig indsats på ordblinde, særlig indsats begavede. MSF og PW vil på et 
senere tidspunkt aflægge SB et besøg.  
Der vil juni 23 blive fremlagt handlekatalogslister/udgiftsreduktioner. 
Der er ikke noget der pt tyder på, at vi bliver en frisat kommune på skoleområdet. 
En nyansat har fået nyt job, så vi mangler pt en til den klasse og de opgaver 
Meddelsbogen vil være noget SB kommer til at høre mere om. Det er et landsdækkende tiltag. 
Ny styrelsesvedtægt for skoleområdet skal laves, da max antallet i indskolingen sænkes til 26. 
Vi ser frem til og glæder os til uge 44. 
Det forventes også her at temp. sænkes til 19 grader snarest. 
 
04102022-06 
Bestyrelsens ambition, fra sidste møde 
Eva sender oplæg som bilag til ref. 
Sikker skolevej er en bunden opg. 
MI, JR Antimobbe strategi, og værdigrundlag + klassetrivsel. dk vil også være en del af oplægget 
til SB 
Camilla, Skole -hjem samarbejdet 
 
 
04102022-07 
Trafik, udsat fra sidst 
Eva tager trafik udvalget sikker skolevej, elevrådet har igen i år tiltag på vej 
 
04102022-08 
Rasmus Alenkær, ny aftale 07.11.22 
Hvem kommer fra SB, alle minus Morten 
pt er der 22 tilmeldte evt. skal der sendes en ny og lidt mere informativ invitation. Det kræver 
en kontakt fra SB til Rasmus. Vi nedsætter et udvalg der mere konkret fortæller, hvad vi skal 
høre om. Det gør Camilla og Line. 
 
04102022-09 
Særlige ønsker til budgettet for SB 2023, fra årshjul 
Ori. om status på budget 2022  
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JR/ skolen går ud ud med et underskud i år. SB overvejer om de fortsat ønsker et budget. 
Udgangspunktet er, at skolen sætter 20.000 af til SB. 
 
04102022-10 
Bestyrelsens undergrupper, fra årshjul 
Der er pt. rigeligt at arbejde med 
 
04102022-11 
Evt. På nov. mødet tages anti- og mobbestrategi og værdigrundlag  
 
P-pladser forespørgsel fra forældre, der holder mange biler om eftermiddagen ved Uglereden 
og Uglehuset - er det personaler eller? Personaler opfordres til at holde ved SIC, men det er ikke 
et krav. 
  
 
 
 


