
Referat af skolebestyrelsesmøde 
Mødested: Sølystskolen, Konferencelokale 1 

 

Onsdag den 19. februar 2020 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) 

 

Deltagere: Mikkel Østerby Andreasen, Rikke Gade Johansen, Jonas Pedersen, Anne Kathrine Ørnstrup 

Clausen, Gorm Bennedsen, Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Emma Juhl Kjær-

gaard 9.a, Rikke Kondrup Jensen 8.a, Bjarke Fredberg, Jane Hyldgaard, Niels Petersen, Anette Poulsen, 

Lars Lauersen og Dorte Busk Bro  

 

Afbud: Line Vogdrup, Michael Lauersen 

 

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

Ad 1) Godkendt 

 

2:   Godkendelse af referat af møde den 17. december 2019 (B)  

Ad 2) Godkendt 

 

3:   Meddelelser (5) (O)  

Ad 3) 

• NP er indtil videre tilknyttet Ellevangskolen i et omfang, der svarer til 1-2 da-

ges arbejde om ugen for at bistå ledelsen, mens Ellevangskolens leder er syge-

meldt. 

• Vedr. trafik på Bredkær Tværvej bliver muligheden for standsning/afsætning 

flyttet til modsat side af vejen og der reserveres en aflæsningszone for lastbi-

ler. 

 

4:  Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad 4) 

• Elevrådet er i gang med at planlægge turneringer/legeaktiviteter i jubilæums-

ugen om tirsdagen, hvor der holdes jubilæumsfest for skolens elever 

 

5: Orientering om VIVES rapport m.m. om nationale test  (O, D) 

 - Rapporten kan findes på linket: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprog-

proever/nationale-test/evaluering-af-de-nationale-test 
Læseanbefaling: Læs VIVES tværgående rapport(ca. 30 sider) og eventuelt rådgivningsgruppens anbe-

falinger( ca. 30 sider) 

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/evaluering-af-de-nationale-test
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/evaluering-af-de-nationale-test


Af 5) Fælles diskussion med fokus på: 

• Hvordan bruges Nationale test på Sølystskolen? Skolen svar er: Nationale test 

bruges af faglærer i forhold til at få overblik over elevernes læring og til plan-

lægning af videre læringsforløb. 

• Skolebestyrelse opfordrer til, at forælde informeres om brugen af nationale test 

• Hvordan undgår man, at man med test som f.eks. nationale test dyrker en må-

lekultur? 

 

6:   Skolebestyrelsens initiativer til Sølystskolens 50 års jubilæum (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. juni 

- forældrefest d. 17.juni. 

-Skolebestyrelsens bidrag – bartjans på festdagen 

- indsamling til en forældregave. F.eks. et skoletræ til gården ved hovedindgangen el-

ler møbler i aulaen 

• Arbejdsgruppen omkring gave: Mikkel, Jonas og Rikke, Line og NP indkalder 

til første møde 

Ad 6) 

• Arbejdsgruppen har ikke holdt møde endnu – NP aftaler indkaldelse til møde 

med LV 

  

7:    Digital dannelse (O, D, B) 

Fortsat fra møde 17. december: – Tilbagemelding fra arbejdsgruppen med forslag om arrange-

ment. 

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 

Ad 7) 

• Arbejdsgruppen har hængt plakater op på skolen vedr. foredraget 

• Der sendes en flyer ud til alle forældre en uge op til foredraget 

• Der laves en forhåndstilmelding til forældrene 

• Der arbejdes med eleverne vedr. digital dannelse op til foredraget 

• Skolebestyrelsen sender besked om foredraget til egne forældregrupper via Fa-

cebook 
 

8:   Regnskab 2019 og budget 2020 (15) (O,D) 

a) Regnskab 2019: Regnskabet er ikke afsluttet, når vi mødes, men vi orienterer om 

de foreløbige tal. 

a. Sølystskolen undervisningsdelen: 

b. Sølystskolens SFO 

c. Kaløvigskolen 

 

b) Budget 2019: Heller ikke budgettet er klart, men også her fremlægger vi de forelø-

bige tal, samt principperne for den budgetmodel, der gælder fra 1. august 2020. 

 

Ad 8) Sølystskolen SFO har et overskud på 800.000 kr. og har herme et akkumuleret over-

skud på 1,95 mil. Pengene skal bl.a. gå til indretning af æblegården samt udearealer 



ved 1. kl. udgangen, så man undgår nuværende problemer med vand/mudder ved ind-

gangen. Der var planlagt med et underskud, så derfor planlægges der fremadrettet på, 

at et lignende overskud ikke gentager sig. 

 

Sølystskolens undervisningsdel havde planlagt et underskud. Det blev på 1,3 mil kr. 

og undervisningsdelen har herme et akkumuleret overskud på 1,5 mil kr. Undervis-

ningsdelen vil bl.a. bruge overskuddet til tilpasning til ny arbejdstidsaftale.  

 

Kaløvigskolen har 460.000 kr. i overskud og hermed et akkumuleret overskud på 

965.000 kr. Overskuddet skal bruges på forbedring af udemiljø fx naturværksted samt 

evt. ansættelse af pæd. personale. 

• Der var på mødet en generel diskussion af anvendelse af midler til byggeri/an-

læg og ansættelser af pædagogisk personale 

 

9: Hvordan støtter Sølystskolen og Kaløvigskolen ordblinde elever? (30) (O, D) 

 - Punktet udgår, hvis relevant personale ikke kan deltage 

Ad 9) Punktet udgik. 

 

10: Skoleåret 2020-21 (10) (O, D) 

- Nye bestemmelser: Aarhusaftalen er revideret, Folkeskoleloven er revideret, 1.:1 

strategi (ChromeBooks) er besluttet af Rådmanden, Ny læringsplatform er besluttet af 

Rådmanden, Ny budgetmodel besluttet af byrådet,  

- Personale: Vi forventer at fortsætte med stort set uændret personaleantal, men der 

er d.d. usikkerhed omkring antallet af specialklasseelever, antallet af elever i udsko-

lingen, antallet af egne elever i specialklasser samt konsekvenserne af ny budgetmo-

del. 

Ad 10), 

• ChromeBooks implementeres fra 2. klasse 

• Skolebestyrelsen vil gerne vide i forhold til implementeringen af Chrome-

Books, hvilke data Google får og hvordan/hvor disse lagres? NP rejser spørgs-

målet i forvaltningen 

 

11:   Punkter til kommende møder (O) 

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

pauser? 

- Jubilæum 

- Timefordelingsplan 

- Skolebestyrelsens mødekalender 2020-21 
- Brug af nationale test på Sølystskolen 

- Prioriteringer i forhold til budget 

- Ordblindeindsat på Sølystskolen 

Kommende skolebestyrelsesmøder: 16. april og 22. juni. Alle møder er fra 17.30-20.00. 

 

12:  Eventuelt (O) 

Ad 12) Intet 

 

 

 

Ref. d. 23.2.2020/DBB  

 


