
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.30 – 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: Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, , Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, 

Gorm Bennedsen og Jonas Pedersen, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Gitte Hauge 

Hansen og Dorte Busk Bro  
 

Afbud: Line Vogdrup, Rikke Gade Johansen, Gitte Bindzus Foldager Frida Høi Errboe 9.a, Tobias 

Jepsen 9.a,  
 

 

1:        Godkendelse af dagsorden (4) (B) 
➢ Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.   

Ad 1) Godkendt 

 

2: Godkendelse af referat af møde den 29. august 2018 (1) (B) 

Ad 2) Godkendt 

 

3: Meddelelser (10) (O)  
Ad 3)  

• Rådmand inviterer til dialogmøde d. 13.11 kl. 18.00 – 20.30. NP deltager, og man medde-

ler det til NP, hvis man deltager som skolebestyrelsesmedlem 

• Tyveri af 3 elevcomputere og 2 personalecomputere ved udefrakommende unge menne-

sker, der kommer ind på skolen i skoletid. 

• Information om få elevers uhensigtsmæssige adfærd  

 

4:      Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad 4) Intet 

 

5:      Rundvisning på Kaløvigskolen og præsentation af skolens opgave og  

▪ opgaveløsning (60) (O) 

• Ad 5) Rundvisning ved afdelingsleder Michael Lauersen 

▪ Kaløvigskolens historie ved Niels Petersen 

▪ Kaløvigskolens pædagogik og arbejde med god skolekultur ved Michael Lauersen 

 

• 6:       Præsentation af vision for Sølystskolen (15) (O, D)  
Ad 6) NP præsenter vision i sammenhæng med det forventningspapir, som skolebestyrelsen har ud-

arbejdet, samt skolens værdibaserede ordensregler. 

Visionen sendes ud til skolebestyrelsen med referatet Visionen sættes på næste skolebestyrel-

sesmøde til behandling og evt. vedtages, 

 

 

 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



Visionen som den pt. er formuleret: 
Vision: 

Sølystskolen vil være en god folkeskole, hvor alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives i stærke 

inkluderende fællesskaber 

 

Vi bygger på værdierne  

• troværdighed 

• respekt 

• engagement 

Det betyder, at vi på Sølystskolen  

• vil hinanden det godt 

• behandler hinanden ligeværdigt 

• passer på os selv, hinanden og skolen 

• respekterer hinandens forskelligheder, roller og funktioner 

• møder hinanden og vores opgaver konstruktivt   

 
Sølystskolens værdier bygger på kontinuerlig og rettidig dialog mellem børn, forældre og personale. 

 

 

7: Orientering om Projekt Stærkere Læringsfælleskaber (10) (O, D) 

Ad 7) Projektet forgår fra 2019 og de næste tre år. SLF er at sammenligne med PLF, profes-

sionelle læringsfælleskaber, som Sølystskolen har arbejdet med i Mærsk projektet  

 

 

 sammen med Område Grenåvej Øst og stadigvæk arbejde ud fra med fokus på elever-

nes læring og med data som grundlag for udarbejdelse læringsmål i et professionelt 

teamsamarbejde. 

  

8:      Drøftelse af Budgetforlig 2019 (15) (O, D, B) 

Ad 8)  

• Skolebestyrelsen blev repræsenteret til foretræde ved Mikkel Østerby Andreasen 

vedr. forslag om sammenlægning af Dagtilbud Sølyst og Skæring. Forslaget anbefa-

les taget af bordet og i stedet foreslås,  at  findes pengene på ledelse og administra-

tion. 

• Forslaget om administrative fællesskaber betyder, at der ikke vil være en administra-

tiv leder på hver skole, og at der bliver en central ledelse af administrationen. Sølyst-

skolens ledelse vurderer, at dette vil betyde en mindre rationel brug af ressourcer. 
Der er nu en periode, hvor det er muligt at påvirke processen, hvor der laves en analyse. 
  

9:      Senest 19.50 Punkter til kommende møder  
Kommende møder: 4/12, 23/1, 13/3, 7/5, 17/6 

- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier/Digital dannelse? 

Ad 9) - 

• Administrative fællesskaber– skolen inviterer på arbejdsmøde, når man har relevant 

vinkler på at inddrage forældrenes stemme i et udvalgsarbejde 

• Skolevej – trafik omring Egå Havvej  

• Sølystskolens vision 
 

10:  Eventuelt (5) (O)  

Ad 10) Ønske om, at skolebestyrelsen dagsordensætter arbejdet med skoleveje 

 

Ref. d. 12.10 2018/DBB 


