
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 23. januar 2019 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: Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Mikkel Østerby An-

dreasen, Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, Rikke Gade Johansen, Frida Høi Errboe 9.a, Tobias Jepsen 

9.a, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Gitte Hauge Hansen, Michael Lauersen og 

Dorte Busk Bro  
 

Afbud: Gorm Bennedsen 
 

Til stede fra SFO-forældreråd: Mette Kromann Hansen, Martin E. Ejby, Marianne, Schnoor, Signe 

A. Vang, Anne Nauntofte og Kathrine Fly Jensen. 
 

A: Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd 
A1: 17:30 Drøftelse af brug af elektroniske medier i undervisnings-, SFO- og Klubtid 
. - Leder af klubben Bettina Simonsen deltager i dette punkt. 

 

Ad A1) NP lagde op til diskussion af brug af elektroniske medier i undervisning, SFO og klub 

og gør bl.a. klart, at Klub Sølyst og Sølystskole/SFO er to selvstændige enheder med 

hver sin ledelse, økonomi og opgave, men naturligvis med fælles børn. Der er derfor 

et tæt samarbejde, men brug af elektroniske medier kan og vil være forskellig. 

 

Klubafdelingsleder Bettina Simonsen informerede: 

• På 4. årgang er der 83 indmeldte børn. I staten af skoleåret havde de ingen computere. 

Nu er der fire computere til rådighed for børnene. På disse computere er der installeret 

tre spil, som klubben har vurderet egnet til aldersgruppen. Computerne kan ikke gå på 

nettet. Klubben prøver i en periode at lukke computer én dag om ugen og sætte andre 

aktiviteter i stedet 

• For 5. – 7. årgang er der 120 børn i gennemsnit om dagen. Her kan børnene booke én 

tid om dagen, og de kan vælge mellem fire spil, som klubben har vurderet egnet til al-

dersgruppen. Computerne kan ikke gå på nettet. 

• Klubben følger op på, om børn vælger ensidige aktiviteter – f.eks. computerspil – og 

kontakter forældrene, hvis dette er tilfældet. 

• Børnene bliver hver dag præsenteret for dagens aktiviteter, som er voksenstyrede akti-

viteter. Der er bevægelsesaktiviteter hver dag, men det kan også være andre aktiviteter 

Lige nu er brætspil og banko populært 

• Klubben ser computerspil som en aktivitet på lige for med andre aktiviteter og holder 

bl.a. kurser i E-sport 

 

 

Sølystskolen 
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I den efterfølgende diskussion kom følgende synspunkter frem: 

• Overgangen fra SFO til klub er stor, bl.a. fordi man må bruge telefoner og kan booke com-

putertider 

• Klubben guider børnene i forhold til at opføre sig ordentlig, når de spiller 

• Hvis børn ikke må spille i klubben, går de hjem og spiller  

• Aktiviteter i klubben kan sammenlignes med SFO’ens aktiviteter for 4. årgang i sin tid 

• Kan man invitere forældrene ind til diskussion om brug af computere? 

• Ved sidste klubforældremøde kom der tre forældre 

• Computerspil gør klubben kønsopdelt, da det ofte er drenge, der spiller 

• Flere ”Skal” aktiviteter i klubben især i 4. klasser kunne være en ide 

• Klubben har ikke ressourcer til mere end én voksenstyret aktivitet om dagen på 4. årgang 

• Madlavning og bagning er ofte en aktivitet i klubben 

• Det kræver, at forældrene bakke op om computerfri dage, hvis børnene ikke bare skal gå 

hjem og spiller computer i stedet for at blive i klubben 

• Klubben bakker op omkring regler i undervisningstiden f.eks. at 5. årgang ikke må bruge 

telefoner i pauser 

• Kan man sætte mere fokus på, hvad børnene foreslår?  

• Børnene foreslår aktiviteter m.m. på børnemøder 

• Kunne børnene skrive sig på aktiviteten, så de kan se, hvem der er skrevet på? 

• Klubben vil afprøve, om det har en positiv effekt, at børnene skriver sig på aktiviteterne 

• Dejligt, at klubben prøver nye tiltag som f.eks. computerfrie dage 

• Vi skal sørge for at holde dialogen mellem klub og forældre omkring brug af computere – 

måske især omkring 4. årgang.  

 

A2: 18:00 Eventuelt  

Ad A2) Intet 

 

B:  18:15 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 4. december 2018 (1) (B) 

Ad B2) Godkendt  
 

B3:  18:20 Meddelelser (15) (O)  
- Orientering om regnskab 2018 

 - Orientering om ændret lovgivning om udbud af valgfag 

 - Orientering om APV 2018 

Ad B3)  

• Alle elevtoiletter på nær de nye ved klubben bliver renoveret i 2019. Renoveringen starter i 

slutningen af denne uge. Renoveringen af toiletter skulle have været afsluttet i 2018, derfor 

overføres udgifter til renoveringen til regnskabet for 2019 

• Fitness-området ud for gymnastiksalen står snart klar – frost forsinker dog etableringen af 

faldunderlag 

• Ny folketingsbeslutning vedr. valgfag forventes vedtaget. Håndværk/design eller evt. musik, 

billedkunst og madkundskab bliver obligatoriske valgfag for kommende 7. årgang  

• APV for alle Sølystskolens afdelinger ligger over gennemsnittet. Skolen kan derfor selv 

vælge, om man kan tage arbejdsmiljøemner op som særlige indsatser.  

- Især APV for undervisning er gået frem 

 



 

- SFO ligger forsat meget flot 

- Kaløvigskolen har haft et lille dyk, men ligger ellers fint 

Samlet APV for skolen sendes ud til bestyrelsen 

• Line Vogdrup videresender løbende information fra Skole og Forældre 

 

B4:  18:35 Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad B4) 

• Toiletterne under aula mangler at få lavet nogle små reparationer. Elevrådet ønsker større 

skraldespande og evt. papirhåndklæder. Elevrådet laver en fælles PowerPoint om hvordan 

man passer på toiletterne. Alle elevrådsrepræsentanterne viser denne PowerPoint i egen 

klasse.  

• Elevrådet ønsker opslagstavle til elevrådet – evt. tavle ved Mælkebøtten eller på kontorgan-

gen. Elevrådet kan evt. også bruge skærmen i aulaen til information 

• Elevrådet vil gerne arrangere en fodboldturnering, derfor holdes et møde kun omkring fod-

boldturneringen 

• Elevrådet har diskuteret sneregler – små elever udnytter området med forbud omkring ”va-

skere”. Elevrådet appellerer til at vise hensyn og overholde regler – leg i sne må aldrig blive 

vold 

• Elevrådet ønsker cykelstativer i indhegningen ved indgangen til aulaen. Elevrådet hjælper 

andre elever med at huske, at området er ikke til boldspil 

 

B5:  18:40  Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer (O, D) (45) 
 - Rundvisning på skolen og indledende drøftelse 

 

Ad B5) Efter rundvisningen opfordredes skolebestyrelsen til at komme med ideer: 

• Interaktive rum – computere giver nye muligere for leg/læring –  

 

B6:  19.20  Revidering af trivselspolitikken? (O, D) (10) 
 - Bilag udsendes fredag den 18. januar 

Ad 6 Udsat til kommende møde 

 

B7:  19.30 Beslutning om retningslinjer for brug af mobiltelefoner i skoletiden (10) (B)  

- Bilag medsendt til møde den 4. december 2018 

Ad B7) Retningslinjer for brug af mobiltelefoner i skoletiden blev vedtaget 

Retningslinjerne rejste diskussion om håndhævelse af disse. Denne diskussion tages op 

under kommende punkt omkring bl.a. digital dannelse. 

  

B8:  19.40 Udveksling af ideer til temadebat om digitalisering, dannelse, overgang fra SFO 

til klub. (15) (O, D) 

Ad B8) Udsat til kommende møde 

 

B9:  19.55 Punkter til kommende møder  
Kommende skolebestyrelsesmøder: 13/3, 7/5, 17/6 

- Klasser med to-voksenordning i 2019-20; - Skoleveje evt. med deltagelse af Gl. Egå Fællesråd 

 - Revidering af trivselspolitik’ 

 - Temadebat om digitalisering, dannelse, overgang fra SFO til klub 

 - Håndhævelse af mobilreglerne(fra møde den 23. januar) 

 

B10:  Eventuelt (5) (O) 

Ad B10)  Intet  

 

 

Ref. d. 27.1.2019/ DBB 


