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Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 7. september 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, Kristine B. Lauritsen, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen 

Fraværende  
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT 

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

07092022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Valg af ordstyrer: Malene 
  
07092022-02 
Revision af forretningsorden 
Gennemgået med små ændringer. Forretningsorden sendes ud med referatet i revideret 
udgave. 
 
07092022-03 
Elevrådet 
Har første møde d. 08.09.22 
 
07092022-04 
Spørgsmål til referat fra FU 
Referat d. 17.08.22 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=833ccf72-0fe9-4937-b0ee-6df6ba4c5224
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Der blev ikke giver feedback på sidste møde. Det er ønsket at næste møde bliver rykket, hvis de 
ikke er klar til at give feedback. Der bliver skrevet ud så snart der er en afklaring på hvornår 
mødet bliver.  
Det der fylder på FU er kapacitet på daginstitutionsområdet og den nye hal. 
 
 
07092022-05 
Information fra formand og skoleleder 
Ingen informationer fra formand. 
Lige nu og her er der forholdsvis ro omkring folkeskolen. Det nye er meddelelsesbogen som 
erstatning for elevplaner.  
Der er sat et loft på 26 elever i indskolingsklasser fra 2023. Der er kommet ny lovgivning ift. 
skoleudsættelser.  
Jonas er spændt på samarbejdet med den nye kommunaldirektør.  
 
 
07092022-06 
Trafik fra årshjul 
Stemning for at nedsætte et nyt trafikudvalg. Udskydes til næste gang.  
 
 
07092022-07 
Bestyrelsens arbejde fremadrettet 
Eva vil gerne have en opmærksomhed på det der sker rundt omkring på skolen, evt. diskussion 
af alkoholpolitik i klasserne. Eva anbefaler at der nedsættes udvalg.  
Der er enighed om at det kan være en god idé med en gennemgang af de forskellige principper.  
Jonas fortæller at vi gerne vil invitere bestyrelsen ind i en debat med personalet om lektier d. 
31/5.  
Jimmy ønsker, at der arbejdes med medarbejdernes trivsel og fokus på hvordan vi kan 
rekruttere, herunder gennemsnitslønnen.  
Der tages udgangspunkt i skolebestyrelsens ambitioner – de sendes ud til bestyrelsens 
medlemmer en af de kommende dage, så man kan orientere sig i dem. På næste møde kommer 
Line og Eva med et oplæg. Hvis nogen har inspiration eller andet de gerne vil have ind i 
oplægget skal de komme med input inden for de næste to uger. Oplægget vil blive sendt ud 
sammen med dagsorden for næste møde. 
 
 
07092022-08 
 
FU og kommende møder, fortsat fra sidst 
Næste møde rykkes til tirsdag d. 4/10. 
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Fremover holdes der fast i første onsdag i måneden. De der ikke kan bliver erstattet af suppleant. 

 
07092022-09 
Elevtalsudvikling, fra årshjul 
Elevtal uændret 
 
07092022-10 

Evaluering af forældremøder, fra årshjul 
Herunder alkohol 
 
07092022-11 
Suppleringsvalg 
 
07092022-12 
Evt. 

Tage billede af hele bestyrelsen til hjemmesiden 
 
 
 


