
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 17.30 – senest 20.00 
 
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=de-

bat, B=beslutning) 

 

Til stede: Anders Kragh Moestrup, Anne Ravn, Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Kamille 

Ebbe, Lasse Vestergaard, Gorm Bennedsen, Jakob Kondrup Jensen 9.a, Nicklas Deding 9.a, Jane 

Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Michael Lauersen, Gitte Hauge Hansen og Dorte Busk 

Bro  

 

Til stede fra SFO-forældreråd: Rikke Svenningsen, Signe Vang, Charlotte Rygaard Bugge, Hakon 

Regnar Jalk, Tine Beck Jensen, Marianne Schnoor, Kathrine Krøier Hørsted, Mette Kromann, Gitte 

Bindzus Foldager, Pia Raunkjær, Anne Nauntofte og Kathrine Fly Jensen. 
 

 

A: Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd 

 
A1: 17:30 Orientering om arbejdet med at udarbejde Mål og Rammer for SFO. 
. - SFO leder/KJ orienterer om baggrunden for arbejdet og det planlagte forløb. NP orienterer 

om skolebestyrelsens formelle opgave. 

Ad A1)  

 Udarbejdelse af mål og rammer for SFO er en del af implementering af folkeskolere-

form, hvor der sætte fokus på SFO opgaven i skolen 

 Nuværende praksis på Sølystskolen er, at SFO forældrerådet indstiller temaer for mål 

og rammer for Sølystskolens SFO til beslutning i Skolebestyrelsen.  

Skolens ledelse anbefaler fortsættelse af denne praksis. 

 

A2: 17:45 Orientering om Kvalitetsrapport 2017 og kvalitetssamtale 
 - Bilag: Kvalitetsrapport 2017 

Ad A2) 

• Samlet set var tilbagemelding fra kvalitetssamtalen, at skolen er veldrevet og 

har gode resultater. 

• Personkredsen omkring samtalen var udvidet med personer fra forvaltningen 

og klub- og dagtilbudsleder 

• Indsatsområder på baggrund af kvalitetsrapporten er: 

- Dansk/læsning mellemtrin og udskoling 

- Variation i undervisning 

Skolebestyrelsesformanden, som også deltog i kvalitetssamtalen fremhæver en 

diskussion af uddannelsesparathed fra kvalitetssamtalen. 

 

A3: 17:55 Orientering om forventet regnskab 2017 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



Ad A3) Kaløvigskolen har budgetteret med et større forventet underskud. Dog er det projekt, 

der var sat penge af til, blevet udskudt, så derfor er underskuddet kun på 25.000 kr. 

Det betyder et samlet overskud 350.000 kr. 

 Sølystkolen har et underskud i 2017 på 250.000 kr. Det medfører et samlet overskud 

1.8 mil. kr. 

Sølystskolens SFO har et overskud på 500.000 kr. SFO og har et samlet overskud 1.8. 

mil. kr. SFO’en har fået lov til at have så stort et overskud, da der er lavet aftale om en 

opsparing til en større legepladsrenovering 

 

A4: 18:00 Eventuelt  

Ad 4) 

• Administrativ leder, Gitte Hauge Hansen orienterede om renovering af skolens 

toiletter og et større toiletprojekt under DCUM (Dansk Center for Undervis-

ningsmiljø), som skolen deltager i.  

 

DCUM har lavet en undersøgelse om at skabe gode skoletoiletter for skolerne i 

Aarhus Kommune. Her fremgår det, at information og undervisning om gode 

toiletvaner har stor betydning for, hvordan skoletoiletter fremstår ret hygiej-

nisk. Der vil derfor i forbindelse med renoveringen af toiletter i indskolingen 

også være en indsats, hvor forældre informeres og elever undervises. Over-

skriften for indsatsen er: ”Rene hænder – raske venner”  

 

3 toiletter på 0. klassegangen renoveres. Toiletterne bliver indrettet med fokus 

på motivation af elever i forhold til toilethygiejne 

 

Der bliver indsamlet data i brugen af toiletter, så vi kan forbedre toiletadfærd på 

hele skolen.  

 

Renoveringerne af skolens øvrige toiletter iværksættes, når der er indsamlet er-

faringer fra de renoverede 0. klasse toiletter. 

 

• 2018 skal der være skolebestyrelsesvalg. Niels Petersen opfordrede SFO-foræl-

drerådets medlemmer til at stille op som skolebestyrelsesmedlem eller som sup-

pleant til skolebestyrelsen. 

 

• Sølystskolen har haft besøg af en forsker og en forfatter til børnebogen ”Finn 

Foton og kvantefysikken” - se indslag i TV2 Østjylland d. 9.1. 

 

 

B:  18:30 Skolebestyrelsesmøde 
B1:   Godkendelse af dagsorden (4) (B) 

➢ Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.   

Ad B1) 

 Godkendt 

 

B2:   Godkendelse af referat af møde den 5. oktober 2017 (1) (B) 

Ad B2) 

 Godkendt 
  

B3:  18:35 Meddelelser (10) (O)  

 

• Status på toiletfornyelsesprojekt  

• Andet? 



Ad B3)  

• Status på toiletter – se punkt A4 

• Klub Sølyst har fået en vandskade. Hele klubbens fællesrum er ramt af en stor 

vandskade. Pt. undersøges gulvet for skimmelsvamp. I området under aulaen 

er der evt. også et problem med fugt 

Evt. genhuses klubben i pedelboligen, som står tom. 

• Renoveringen af Sølystskolens lofter starter før sommerferien og fortsætter ind 

i sommerferien. 

 

B4:  18:45 Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad B4) 

• Elevrådsrepræsentanterne fremlagde fra elevrådsmødet i november: 

- Toiletforhold er blevet diskuteret. Der er fokus på brug af toiletter. Elevrådet 

vil lave en kampagne for bedre toiletadfærd 

- Frikvarterspatruljer foregår tirsdag og torsdag i 12-pausen. Patruljen har 

fået et banner. I vinterhalvåret samler patruljen eleverne i festsalen og om 

sommeren foregår det udendørs. Der er i gennemsnit 30 elever fra 0 . – 4. 

klasse, der deltager.  

 

• Elevrådet har afholdt julepyntkonkurrence igen i år. Mange klasser tager det 

meget alvorligt. I år blev konkurrencen vundet af 5.b og 7. a. 

 

• Elvrådsformand og næstformand, Jakob og Niklas, har været på kursus arran-

geret af danske Skoleelever.  

 

• Elevrådet planlægger en fodboldturnering for skolens elever i foråret 
 

 

B5:  18:55 Drøftelse af principper for lejrskoler og skolerejser (O, D, B) (40) 
- Bilag: Principper for lejrskoler og skolerejser (Er udsendt til møde oktober 2017!) 

 

I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har vi haft kontakt med klasseforælderådene for de 

nuværende 7. klasser og fået en entydig tilbagemelding om, at man ønsker den eksisterende 

ordning fortsat. Det er også et personaleønske at kunne fortsætte den hidtidige praksis. Måske 

vil disse tilbagemeldinger betyde, at skolebestyrelsen ønsker at indhente flere oplysninger eller 

få flere tilbagemeldinger for at kunne træffe en beslutning?  

 

Hvis skolebestyrelsen ønsker at beslutte sig på det foreliggende grundlag, vil det efter ledelsens 

opfattelse være muligt både at imødekomme bestyrelsens udtrykte ønske om at sikre mindre 

egenfinansiering af skolerejser og opretholde muligheden for kvalificerede udlandsskolerejser 

gennem nedenstående retningslinjer: 

- Klassernes egenfinansiering må maksimalt beløbe sig til kr. 3000(januar 2018 kr.) pr. elev 

- Skolerejseplanerne skal drøftes på første forældremøde i 6. klasse, og der skal eksplicit tages 

stilling til rejsefinansiering. 

- Skolen beslutter faste rejsedestinationer, hvorved forberedelse m.m. effektiviseres. D.d. fore-

stiller vi os friluftsskolerejse til Norge, storbyskolerejser til Berlin og London som de faste de-

stinationer. 

- Skolebestyrelsen orienteres hvert kalenderår i sidste kvartal om budgetter m.m. for lejrskoler 

og skolerejser for det efterfølgende skoleår. Fx ville der i 4. kvartal 2017 skulle være orienteret 

om budgettet for skoleåret 2018-19 

 

Ad 5) 

Niels Petersen fremlagde resultat af rundspørge bland skoler i Grenåvej Øst. Han frem-

hævede, at det kan være svært at sammenligne forældrebetaling og tilskud for skoler, 



da det er meget forskelligt, hvor mange lejrskoler/skolerejser de forskellige skoler har, 

og praksis er ret forskellig fra skole til skole.  

 

Kun én skole har lige så mange lejrskoler/skolerejser som Sølystskolen. Her betales en 

del af skolerejsen fra en fælleskasse, hvor forældre anonymt betaler til, så det kan være 

svært at vide hvor meget den enkelte forældre betaler. 

 

På en skole har man f.eks. kun skolerejse på et klassetrin, og derfor er skolens tilskud 

til rejsen højt. 

 

Klasselærerne på nuværende 7. årgang har lavet en rundspørge blandt forældrene. Un-

dersøgelsen viser stor opbakning til nuværende ordning.  

 

Skolebestyrelsen diskuterede validiteten af denne undersøgelse, da henvendelsen til for-

ældrene på 7. årgang kun handlede om de økonomiske rammer, og at de planlagte sko-

lerejser for de konkrete klasser måske ikke kunne gennemføres med evt. ændrede øko-

nomiske rammer. 

 

Skolebestyrelsen ønsker en mere nuanceret stillingtagen til skolerejser, som også om-

handler formål med skolerejser/lejrskoler. Skolebestyrelsen ønsker hverken at betvivle 

værdien af skolerejser eller ændre muligheden for udlandsrejser i udskolingen aktuelt 

8. klasse, som rundspørgen på 7. klasse kunne indikere. Man ønsker en skole med 

plads til alle, en skole med holdning til egenbetaling og med krav til børnenes egen 

indsats for at kunne komme afsted.  

 

Elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen kunne oplyse om, at der op til en skolerejse 

arbejdes med faglige forløb, som bliver inddraget i skolerejsens program. Deres klasse 

havde også tjent en del penge, som indgik i budgettet for skolerejsen. Eleverne har op-

levet, at skolerejsen har haft et fagligt indhold og har styrket fællesskabet 

 

Sølystskolens personale ønsker at fortsætte den nuværende aftale omkring skolerejser. 

 

I drøftelsen af punktet var mange skolebestyrelsesmedlemmer optaget af at nedsætte 

forældrebetalingen for skolerejser ved at lave rammer for skolerejser med et kraftigt 

incitament i forhold til, at eleverne selv skal tjene penge til skolerejsen – og dermed 

også forpligte forældrene til at gå ind i dette arbejde. 

 

I drøftelsen fremkom mange spørgsmål og holdninger: 

 

• Hvad er rimeligt at betale som forældre? 

• Kan der prioriteres anderledes i forhold til skolens tilskud til skolerejser? 

• I folkeskolen skal der ikke være for stor egne betaling – forældre har også ud-

gifter til sportsforeninger m.m. 

• Vigtigt, at eleverne skal tjene penge til skolerejse - også fordi der er godt for 

fællesskabet. 

• Man kunne starte i 5. klasse i forhold til at tjene penge 

• Hvad gør man, hvis der bliver stor forskel på, hvor mange penge klasserne på 

en årgang tjener? 

• Dejligt, hvis skolen kunne være forgangsskole i forhold til at motivere eleverne 

at tjene penge til egne skolerejse 

 

 

 



Skolebestyrelsen vurderede, at man havde brug for et konkret udspil, for at kunne tage 

en beslutning. Der blev nedsat en udvalg til dette bestående af: Line Vogdrup, Randi 

Thyge Mikkelsen, Lasse Vestergaard, Niels Petersen og Dorte Busk Bro. Niels Petersen 

indkalder til møde i udvalget. 

 

B6:  19:35  Orientering om Kvalitetsrapport 2017 og kvalitetssamtale (O, D) (15) 

 - Bilag: Kvalitetsrapport 2017 

 

Ad B6)  

 Se ref. af punkt A2 på fællesmødet. 

 

 

B7:  19.50 Punkter til kommende møder  

Ad B7) 

På næste skolebestyrelsesmøde beslutter skolebestyrelsen en procedure for udarbejdelse 

af mål og rammer for SFO 

 
Kommende skolebestyrelsesmøder: 20/2, 5/4, 23/5  

- Skolebestyrelsesvalg 2018. Sættes på dagsordenen så snart der fra forvaltningen kommer 

retningslinjer m.m.  

Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier? 

- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer 

 

 
 

B8: 19.55 Eventuelt (5) (O)  

 

Ad B8) 

 Intet 

 

 

Ref. d. 21.1.2018/DBB 


