
Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mødested: Kaløvigskolen 

 

Tirsdag den 17. december 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, Mikkel Østerby Andreasen, Rikke Gade Johansen, Jonas Pedersen, Bjarke 

Fredberg, Jane Hyldgaard, Niels Petersen, Anette Poulsen, Michael Lauersen og Dorte Busk Bro  

 

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

Vestergaard, Emma Juhl Kjærgaard 9.a, 

 
1:  18:00 Godkendelse af dagsorden (4) (B) 

➢ Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.   

 

2:   Godkendelse af referat af møde den 22. oktober 2019 (1) (B) 

Ad 2)  Godkendt  

3:   Meddelelser (5) (O)  

- Elevtrivselsundersøgelser foretages sidst januar. Der er både en nationale, som er 

obligatorisk for alle elever og en lokal  

- Rapport i lærer-kommissionens; Det ser ud til, at der skelet til Aarhusaftalen med 

fokus på samarbejde, forhandling hen over foråret som skal konfirmeres ved næste 

overenskomst 

 

4:  Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Jule- konkurrence i Danske skoleelever 

Julepyntning i klasser 

Julefest for udskoling 

 

5: Erfaringer med brugen af AULA (10) (O, D) 
 - Belyst fra perspektiverne forældre, elever, pæd. personale og ledelse/administration 

Forældre: 

- Svært at skive til forældre, fordi man skal kende forældrenes navne 

- Er generelt mere overskuelig for forældre 

-Elever: 

- Elever bruger det ikke så meget 

Personale: 

- Personalet er gået konstruktiv til opgaven 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



- Personalet har oplevet det udfordrende at bruge gruppe, da man mangler de grup-

per, der er til rådighed 

- Overblikket i kalenderen er væk – det kræver mange klik for at få oplysninger om, 

hvor folk er og om de er fraværende 

- Aula er kun et kommunikationsredskab eller er det ikke et arbejdsredskab.  

- Vikarfunktionen fungerer ikke, så derfor er Intra blevet brugt, men nu hvor Intra 

stopper er der ikke en løsning 

- Som ledelse og administration, fungerer Aula ikke til at løse centrale opgaver bl.a. 

kan en specialklasselev, der har timer i en distriktsklasse ikke være tilknyttet 

begge klasser. 

- Det tager meget tid for personalet at arbejde i de mange systemer, som må bruges 

for at kompensere for det, som Aula ikke kan. 

 

6:  18:30 Skolebestyrelsens initiativer til Sølystskolens 50 års jubilæum (15) (O, D) 

- Sølystskolen har 50 års jubilæum den 16. juni, og vi skal drøfte skolebestyrelsens ønsker om delta-

gelse og initiativer i forbindelse med jubilæet. 

- Skolefest for elever d. 16.12. 

- forældrefest d. 17.12. 

-Skolebestyrelsens bidrag – bartjans på festdagen 

- indsamling til en forældregave 

F.eks. et skoletræ til gården ved hovedindgangen eller møbler i aulaen 

Arbejdsgruppe omkring gave: Mikkel, Jonas og Rikke, Line og NP indkalder til første 

møde 

  

7:    Digital dannelse  15 (O, D, B) 

– Tilbagemelding fra arbejdsgruppen med forslag om arrangement. 

Aftale med Sluk- oplægsholder. 17.3. kl. 19.00 – 21.00 Egå gymnasium lægger lokale og lyd/lys til. 

Egå elever stiller stole op 7. årgang sælger kager. Egå Kirke giver 10.000 til arrangementet foredraget 

koster 25.000. Skæring skole vil evt. købe pladser til personaler m. fl. 

Vinklet har fokus på børns sundhed i forhold til at være skærmbruger 

Der vil blive delt en folder ud til forældre inden foredraget. 

Elevinddragelse f.eks. elever interviewer forældre om digitale vaner 

- Vil det være muligt at lave et foredrag for eleverne samme dag? Arbejdsgruppen undersøger dette 

 

8:  19:00 Status på forslag til henvendelse til Rådmand Thomas Medom i forlængelse af 

beslutningen om at indkøbe ChromeBooks til alle elever i 2.-9. klasserne.    

(15) (O, D, B) 

 
- Skolebestyrelsen besluttede på møde den 22. oktober at rette henvendelse til rådmanden. 

Imidlertid ser det p.t. ud til, at der primært vil være den økonomiske udfordring tilbage af de 

rejste problemstillinger, og henvendelsen er derfor ikke afsendt! 

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 kommende 9. klasser 

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

Ad 8)  



Siden sidste møde er der lavet en opblødning på implementering af Chromebooks, 

som gør det mindre aktuelt at rette en henvendelse til rådmanden 

- Der laves en overgangsløsning for de ældste elever 

- Elever må vælge at bruge egen computer i stedet for Chromebooks 

Der er stadigvæk et økonomisk aspekt om hvorvidt det er Chromebooks, man skal 

bruge pengene på i skolevæsnet. Der er også en pædagogisk diskussion i forhold at 

brug af computere i undervisningen. 

 

9: Drøftelse af ændret timefordelingsplan   (20) (O, D) 

- Ved den seneste lovændring af Folkeskoleloven, blev der bl.a. vedtaget en ny timeforde-

lingsplan, der bl.a. indeholder vejledende bestemmelser om, at der flyttes en idrætstimer fra 

hver af årgangene 4., 5. og 6. til årgangene 7., 8. og 9. Det er ledelsens anbefaling, at denne 

ændring ikke gennemføres, og at der i stedet flyttes andre fagfaglige timer til de ældste år-

gange. Hvis skolebestyrelsen er enig i dette, vil et nyt forslag efter drøftelse i undervisnings-

personalet blive fremlagt til beslutning på det kommende bestyrelsesmøde. 

Ad 9) 

 Diskussion ud fra bilag uddelt på mødet. 

En ekstra idrætstime på mellemtrinet, som lige nu bruges til svømning, skal i forhold 

til den vejledende fordeling flyttes til udskolingen.  

Skolebestyrelsen bakker op om at svømning bibeholdes på mellemtrinnet. 

Herefter lægges timefordelingsplanen ud til faggruppe og ledelse 

 

10:   Punkter til kommende møder  
- Hvordan støtter Sølystskolen og Kaløvigskolen ordblinde elever? 

Kommende skolebestyrelsesmøder: 19.2. 2020, 16.4. og 22.6. 

Ad 10: 

- Information vedr. ordblinde elever på et kommende møde oplæg v/ læsevejleder 

- Henvendelse vedr. tid til spisepause i de mindre klasser – kan der tænkes i længere 

eller fleksible pauser – denne diskussion sættes på som punkt 

- Jubilæum 

- Timefordelingsplan 

11:  Eventuelt   (5) (O) 

Ad 11) Intet 

 

12:  Uden elevdeltagelse: Orientering.  

 

 

 

 

Ref. DBB/ 


