
Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

 

Mandag den 17. juni 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, Gorm Bennedsen, Rikke Gade Johansen, Mikkel Østerby Andreasen, Jonas 

Pedersen, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Gitte Hauge Hansen, Michael Lauersen 

og Dorte Busk Bro  
 

Afbud: Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, 

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 7. maj 2019 (1) (B) 

Ad 2) Godkendt  

 

3:   Meddelelser (5) (O)  

Ad 3)  

• Aula er udsat er til uge 43. SkoleIntra fortsætter indtil uge 43 

 

4:   Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad 4) Intet 

 

5:   Orientering om skoleåret 2019-20 (10) (O, D) 
 - Personaleændringer 

 - Elevtal 

• To lærere har valgt at søge orlov pga.. afprøvning af job i andre sammen-

hænge. Der ansættes derfor to nye lærere i tidsbegrænsede stillinger. 

• Der er ansat en socialpædagog, da en socialpædagog har fået helbredsbetinget 

arbejdsnedsættelse 

• Skolens elevtal er 708 elever p.t. Skolen har et svagt stigende elevtal 

 

  

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



6:    Budgetorientering (10) (O, D) 
 - Sølystskolens undervisningsdel 

 - Sølystskolens SFO 

 - Kaløvigskolen 

• Sølystskolen undervisning: 

Forventet resultat: – 2.048.032 kr. 

Overført resultat fra tidligere år: 2.837.823 kr. 

Akkumuleret resultat: 789.791 kr. 

Forventet budget: 45.424.192 kr. 

• Sølystskolen SFO  

Forventet resultat: – 382.507 kr. 

Overført resultat fra tidligere år: 1.114.153 kr. 

Akkumuleret resultat: 731.646 kr. 

Forventet budget: 9.837.897 kr. 

• Kaløvigskolen  

Forventet resultat: – 205.487 kr. 

Overført resultat fra tidligere år: 319.277 kr. 

Akkumuleret resultat: 113.790 kr. 

Forventet budget: 8.808.854 kr. 

 

7:   Beslutning af mødekalender 2019-20 (15) (O, D, B) 
 - Husk kalender, så årets 6 møder kan fastlægges! 

Datoer for møder i skoleåret 2019-20: d. 28.8. 2019 på Kaløvigskolen, d. 22.10 2019, 

d. 17.12., 19.2. 2020, d. 16.4. og 22.6. 

 

8:    Emner til det kommende års møder (20) (O, D, B) 

• Digital dannelse – opfølgning på arbejdet med retningslinjer for brug af mobil-

telefoner. Evt. forældrearrangement/foredrag i denne forbindelse 

• Opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 

• Skolens trivselspolitik 

 
9:  Konsekvenser af byrådsbeslutning om omlægning af adm. org. (35) (O, D, B)  

- Drøftelse af omstrukturering af ledelsen. Ledelsens intention er at oprette en pædagogisk lederstilling. Da den 

skal besættes af en pædagog- eller læreruddannet, skal vi tone stillingen, så indholdet og kompetencerne supplerer 

den nuværende ledelse. Der skal bl.a. sikres væsentlige IT- og kommunikationskompetencer (Implementering af 

AULA).  

• Der holdes afskedsreception for Gitte Hauge Hansen d. 2. juli – skolebestyrel-

sen er inviteret. Gitte er i de nye administrative fællesskaber blevet ansat i 

Tranbjerg Skole, Bavnehøjskolen, Tranbjerg Dagtilbud og Kolt-Hasselager 

dagtilbuds administrationsfællesskab. 

• NP orienterede om forløbet op til denne beslutning.  

• Steffen Friis Brahe er blevet ansat i Skæring Skole, Sølyst-Skæring Dagtilbud 

og Sølystskolens administrations fællesskab 

• Beslutning: Ansættelse af pædagogisk leder med væsentlige IT-kompetencer 

og kommunikationskompetencer snarest muligt i skoleåret 2019-20 

  



10: Punkter til kommende møder  
Kommende skolebestyrelsesmøder: 28.8. 2019 på Kaløvigskolen, 22.10, 17.12. 2019, 19.2. 2020, 16.4. 

2020 og 22.6. 2020 alle med mødestart 17.30. 
 

• Digital dannelse – opfølgning på arbejdet med retningslinjer for brug af mobil-

telefoner. Evt. forældrearrangement/foredrag i denne forbindelse 

• Opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 2019 

• Skolens trivselspolitik 

 

11: Eventuelt 

• Henvendelse omkring politik vedr. mobning 

• Henvendelse om solcreme i SFO. Denne henvendelse overdrages til SFO le-

delse og SFO-forældrerådet 

• Henvendelse om morgen-SFO for 0. kl. – kan der laves en overgang for kom-

mende 0. klasser? Denne henvendelse overdrages til SFO ledelse og SFO-for-

ældreråd.  

 

Ref. d. 25.6.2019/DBB 


