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Emne Skolebestyrelsen 
Mødedato 17. august 2022 
Tidspunkt 16.45-20.15 
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, Dorte Zangenberg, Malene 
Stidsen, Jimmy Mortensen 

Fraværende Mads og Camilla S. 
Sagsnr. [Sagsnr.] 
Referent [Referent] 

REFERAT  

 
 

Dagsordenpunkter for dagen: 

17082022-01 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Godkendt 
Line ordstyrer 
  
17082022-02 
Konstituering   
Eva formand, valgt ved flertal 
Jacob næstformand, valgt ved flertal 
 
Kort præsentationsrunde af deltagende på mødet 
 
Revidering af forretningsorden – skal på i sept. og med bilag 
 
Udvalg:  
Ansættelsesudvalg: Jacob, Camilla Dose 
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17082022-03 
Elevrådet 
Er ikke valgt endnu 
 
17082022-04 
Spørgsmål til referat fra FU 
Link til referat fra mødet d. 08.06.22 
Ingen spørgsmål 
 
17082022-05 
Information fra formand og skoleleder 
Skoleleder: 
Vi håndterer pt. en sag om noget slidt undervisningsmateriale. Der er lavet et opslag på FB 
omkring en slidt bog der er udleveret til en elev, der er mange kommentarer på sagen også fra 
en politiker. Vi tænker sagen er lukket. Vi har haft deltaget på et forældremøde og orienteret 
om planen for indkøb af danskbøger i indskolingen. 
Vi har 2 stillinger ude, en omkring mellemtrinnet og en i pusterummet. 
Med.bog, nyt ord for elevplan skal fungere for dette skoleår. Dansk og matematik er de eneste 
fag der skal laves elevplan i. Man bruger den også som udvidet med.bog, hvis der er særlige 
udfordringer omkring eleven. 
Nye nationale test for året der kommer, men kun midlertidige tests. Mens de nye udvikles. 
Vi afventer klassekvotient på 26 for bh.kl og 28 for øvrige klasser næste skoleår. Gældende fra 
planlægningsfasen. Man må godt fylde op over året. 
Skoleåret er startet godt op og vi har haft 3 gode pædagogiske dage i uge 31. 
Googles server flyttes til et sted i Europa. Så vi holder vejret lidt endnu og håber vi må blive ved 
at bruge chromebook hos os. 
 
 
17082022-06 
Rasmus Alenkær, ny aftale 07.11.22 19-21 
Vi sender ny invitation ud inden for de næste 14 dage 
 
17082022-07 
Bestyrelsens arbejde, fra årshjul 
Eksamensresultater skal på til mødet i sept. 
Der bliver spurgt til dag på ugen, hvor det passer at mødes i skolebestyrelsen. Vanen tro har det 
været onsdag. 
17.30-18 mad 
18-20 møde 
Skal på igen næste møde 
 

https://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=827be40e-6b50-48c4-91b8-993d75bc35ee&agenda=8b91b9fa-3899-4054-93e8-9e8db98b30b6
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17082022-08 
FU og kommende møder, fra årshjul 
Udsat til mødet i sept. 
 
17082022-09 
Video til kommende forældremøder fra skolebestyrelsen 
Punktet på fra sidst 
Heidi kigger på et talepapir 
 
17082022-10 
Evt. 
 
 


