
Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

 

Tirsdag den 22. oktober 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: Randi Thyge Mikkelsen, Gorm Bennedsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Mikkel Østerby An-

dreasen, Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, Rikke Gade Johansen, Emma Juhl Kjærgaard 9.a, Jane Hyld-

gaard, Niels Petersen, Gitte Hauge Hansen, Michael Lauersen og Dorte Busk Bro  

 

Til stede fra SFO-forældreråd: Henriette Noe, Pia Ravnkjær, Gitte Foldager, Signe A. Vang Mette 

Kromann Hansen, Nikolaj Due, Marianne Schnoor, Lene Wiborg, Anne Nauntofte og Kathrine Fly Jen-

sen. 

 

Afbud: Line Vogdrup, Jonas Pedersen, Bjarke Fredberg 

 

A: Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd 
 

A1: 17:30 Velkommen til Sølystskolens nyansatte pædagogiske leder Anette Poulsen og ad-

ministrationsleder Steffen Friis Brahe    10 (O, D) 

  

A2: 17:40 Orientering om ansættelse af SFO-leder   10 (O, D) 

. - Ulf Groth Berntsen er genvalgt som Leder-TR og stillingen som SFO-leder er opslået ledig.  

Ad A2)  

Ulf er blevet genvalgt som BUPL leder TR. Det betyder, at han nu søger orlov fra 

Aarhus Kommune. 

Katrine Flye Jensen har heldigvis søgt og er ansat i stillingen. I forhold til Ulfs orlov 

ligger det p.t. ikke fast fra hvilken dato, Katrine er ansat som SFO- og indskolingsle-

der. 

 

A3: 17:50 Orientering om ændring af skolevejen ved Bredkær Tværvej 10 (O, D) 
. - Det er besluttet at ændre af- og pålæsningsside, således at der bliver standsning i skolesiden af vejen. 

Ad A3) 

Stopforbud ved Bredkær Tværvej ændres, så der laves en afsætningsbås ind mod skolen 

og i stedet stopforbud i modsatte side.           

 

A4: 18:00 Orientering og forventet regnskab 2019, samt kort orientering om byrådets bud-

getforlig 2020   10 (O, D) 

Ad A4) 

Steffen Friis Brahe gav et overordnet overblik over skolens økonomi. Skolen har en 

sund økonomi. Der kommer måske forslag om, at budgetåret skal følge skoleåret. 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



Niels Petersen orienterede om budgetforliget: 

• Skoleområdet kører stort set videre.  

• Besparelser ved tidligere indsatser er udeblevet, så der er reelt flyttet penge fra 

skoleområdet til dagtilbud. 

• Elevernes timetal i udskolingen stiger, pengene skal hentes ved at indskolingen 

har færre timer.  

• Antallet af elever i specialklasser er steget i Aarhus Kommune. Der er bevilliget 

21 millioner til dette. En del af pengene vil gå til NEST-klasser (særlige klasser 

for elever med autisme). Skolerne får tildelt pengene ud fra en fordelingsmodel, 

og Sølystskolen anvender p.t. flere ressourcer end der er tildelt til opgaven. 

• Skolerne må ikke spare mere end 3% op fra ét budgetår til et andet 

• Sølystskolen ligger meget gennemsnitlig i de beregninger, der er for ændringer 

i fordelingen af økonomi, derfor antager skolens ledelse, at der kun vil være en 

lille ændring i forhold til tildeling af midler til Sølystskolen. Dette gælder også 

i forhold til Kaløvigskolens økonomi. 

 

A5: 18:10 Orientering om indførelse af AULA   15 (O, D) 

Ad A5) 

• Der har været kurser og ”spørgetimer” for Sølystskolens personale. 

• Der er sendt information ud til forældre via Intra, og forældre kan se denne in-

formation via hjemmesiden. Tirsdag d. 5. og onsdag d. 6.11. kl. 16.00 – 18.00 

er der Aula-cafe for forældre, hvor man kan få hjælp til brugen af Aula. 

• Forældre skal endelig give besked, hvis man render ind i problemer 

• På mødet var der spørgsmål fra forældre i forhold til den samtykkeerklæring, 

der bedes om, når man som forælder opretter sig i Aula. 

• Aula er forhåbentlig godt for forældre, da det p.t. i forhold til Intra har mange 

mangler som værktøj for skolens personale 

• Skolebestyrelsen vil på næste møde følge op på, hvordan Aula er blevet imple-

menteret på Sølystskolen. 

  

A6: 18:25 Orientering om byrådets beslutning om anvendelse af ChromeBooks 10 (O, D) 
- Punktet er en kort orientering, mens der til skolebestyrelsens møde vil være et udkast til henvendelse til 

Rådmanden om beslutningen. 

Ad A6) 

Anvendelse af ChromeBooks en politisk beslutning som gælder fra august 2020. Sø-

lystskolens erfaring bl.a. fra spydspidsklasser er, at de ældste klasser selv vælger egen 

computer frem for skolecomputer. BYOD fra 4. klasser har Sølystskolen gode erfarin-

ger med. 

Skolebestyrelsen tager stilling til henvendelse til rådmanden vedr.:  

• Overgangsordning for kommende 9. klasser 

• Mulighed for at vælge BYOD for elever fra 7. – 9. og Chromebooks for de yng-

ste elever. Overgang fra grundskole til kunne gøres bedre, hvis de ældste elever 

benytte egne computere 

• Særlig aftale vedr. specialklasseelever, som har problemer med at bruge 

Chromebooks 

 

A7:  18:35 Eventuelt 5 (O, D)  

Ad A7) Intet 

  

 

 



B:  19:00 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 17. juni 2019 (1) (B) 

Ad 2)  

Godkendt 
  

B3:  19:05 Meddelelser (5) (O)  

Sølystskolen har 50 års jubilæum d. 16.6.2020. Der holdes en elevfest og en reception 

for tidligere elever/ansatte d. 16.6. Torsdag d. 18.6. holdes der stor jubilæumsfest for 

alle elever og forældre. Forberedelserne til jubilæet er i fuld gang bl.a. er en persona-

leweekend d. 13.-14. september blevet brugt til forberedelse af jubilæet. 

 

B4:  19:10 Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad B4)  

 Velkommen til ny elevrådsformand Emma Juhl Kjærgaard 9.a! 

 Elevrådet er kommet godt i gang i skoleåret 2019-20, og Emma oplever god stemning 

og energi i elevrådet. Elevrådet har p.t. valgt at tage fat i følgende områder: 

• Ideer til skolens 50-års jubilæum, hvor man foreslår fodbold tunerring, fælles 

billede med alle elever/ansatte, onetake musikvideo og teater 

• Elevrådet deltager i Danske Skoleelevers konkurrence for at vinde 10.000 kr. 

konkurrencen handler om, hvad elevrådet gør for lokalområdet  

• Elevrådet tænker meget i bæredygtige tiltag og sociale aktiviteter. Fokus på at 

lave noget, hvor elever er sammen på tværs af klasser og klassetrin 

• Problem med vandhaner på gange, som er kalket til 

• Aula – hvad kommer det til at betyde for elever? 

 

B5:  19:20 Orientering om skoleåret 2019-20 (10) (O, D) 

 - Den fælleskommunale indsats StærkereLæringsFælleskaber 

 - Personalesituationen: barselsvikariater, vikarsituationen 

Ad B5) 

• SLF (stærkere læringsfællesskaber) er kommet godt i gang med skolens læ-

ringspartner. I år har vi særlig fokus på klasseteam. D. 26.9. var der en work-

shop for alle lærere og pædagoger. Her gjorde skolens ressourcepersoner en 

stor indsats for at gøre stoffet relevant og nærværende 

• Personale-situation: Mathias Flansmose er lige gået på barsel. Lærer Niels 

Faaborg Horvath er ansat som vikar. 

• Rune Danstoft er fastansat som lærer i specialklasser 

• Sølystskolen anvender som oftest læreruddannede vikarer i længere vikariater, 

i kortere vikariater anvendes ofte ikke uddannede, da det er muligt at knytte et 

”korps” af ikke uddannede vikarer til skolen i et helt skoleår  

 

B6:  19.30  Digital dannelse  10 (O, D, B) 

– Fra møde den 17. juni 2019: Opfølgning på arbejdet med retningslinjer for brug af mobiltelefoner. 

Evt. forældrearrangement/foredrag i denne forbindelse. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til at 

forestå arrangementet? 

 



Ad B6)  

Der blev nedsat et udvalg bestående af : Mikkel, Rikke, Anette Poulsen, Lasse 

B7:  19.40 Forslag til henvendelse til Rådmand Thomas Medom i forlængelse af beslutnin-

gen om at indkøbe ChromeBooks til alle elever i 2.-9. klasserne.   15 (O, D, B) 

- Bilag omdelt på mødet 

Ad B7) 

Skolebestyrelsen besluttede at rette henvendelse til rådmanden. 

Skolebestyrelsen finder det positivet, at de yngste elever får Chromebooks fra august 

2020, men kan være bekymret for, om det betyder besparelser andre sted i skolevæsnet. 

Derudover foreslår skolebestyrelsen i sin henvendelse: 

• At der laves en overgangsordning for kommen 9. klasser 

• At elever fra 7. – 9. får mulighed for at vælge BYOD, da overgang fra grund-

skole til kunne gøres bedre, hvis de ældste elever benytte egne computere 

• At der laves en særlig aftale vedr. specialklasseelever, som har problemer med 

at bruge Chromebooks 

 

Niels Petersen sender forslag til konkret ordlyd for henvendelsen ud til skolebestyrel-

sen 

   

B8:  19.55 Punkter til kommende møder  

Kommende skolebestyrelsesmøder: Kaløvigskolen 17.12., 19.2. 2020,  

16.4. og 22.6. 

Ad B8) 

- Opfølgning på Aula 

- Digital dannelse – nyt fra udvalg 
 

 

B8:  Eventuelt (5) (O)  

Ad B8)  

Intet 

 

 

 

Ref. d. 27.10.2019/DBB 

 


