
Referat af virtuelt skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 18.30 – 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: Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Mikkel Østerby An-

dreasen, , Jonas Pedersen, Rikke Gade Johansen, Anne Katrine Ørnstrup Clausen, Jane Hyldborg, Bjarke 

Fredberg, Rikke Kondrup Jensen, Elisabeth Rask Vang, Niels Petersen, Michael Laursen. Anette Poulsen, 

Dorte Busk Bro,  

 

Afbud: Gitte Bindzus Foldager 
 

 

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 25. august 2020 (1) (B) 

Ad 2)  

Godkendt 
  

3:   Meddelelser (5) (O)  
- Dialogmøder med Rådmanden  

- Nyt fra udvalget om digital dannelse 

Ad 3)   

• Rikke Kondrup Jensen er blevet valgt som Børn og Unge borgmester – tillykke 

til Rikke! 

• Datoer for dialogmøder sender NP ud snarest 

• Udvalget har fastlagt forældre-foredraget om digital dannelse til d.  23.3. 2021. 

Det bliver enten på Egaa Gymnasium eller via streaming 

 

 

4: Nyt fra elevrådet (10) (O, D) 

Ad 4) 

• Elevrådet har sat fokus på respektfuld kommunikation mellem elever og lærere 

Man ønsker at sætte særlig fokus på lærernes forpligtelse som rollemodel og 

som dem, der i magtrelationen særligt skal fremme respektfuld kommunikation.  

Elevrådsrepræsentanterne refererede til diskussion på sidste elevrådsmøde, hvor 

elever bl.a. refererer til, at de i nogle sammenhænge er blevet verbalt ydmyget i 

klasserummet, og at de har oplevet lærere tale i et hårdt sprog.    

Sølystskolen 
Egå Havvej 5 
8250 Egå 



NP slår på mødet fast, at verbal ydmygelse og hårdt sprog naturligvis er uaccep-

tabelt, og at skolen i arbejdet med respektfuld kommunikation både vil se på en 

generel indsats og på konkrete tilfælde.  

 

AP og DBB indkalder elevrådsrepræsentanterne til møde vedr. en indsats. 

 

Ros til elevrådet fra skolebestyrelsen for at tage diskussionen op – ingen elever 

på skolen skal ydmyges af voksne. De skal være rollemodeller for respektfuld 

kommunikation 

 

Skolebestyrelsen følger op det rejste problem på næste møde. 

 

• Vedr. toiletter – der mangler på nogle toiletter skraldespande så bind/tamponer 

kan smides væk. (Er nu bestilt!/NP) 

 

• Vedr. regler på motionsdag. Elevrådsrepræsentanterne vil gerne i dialog med 

motionsdagsudvalget om, hvornår et hold er et drengehold/pigehold. 

 

 

5:  18:50 Orientering om skolegangen med Corona-retningslinjer (15) (O, D) 

- Orientering og gerne respons fra elevrep. og forældre. 

Ad 5) 

Der er ikke ændringer i retningslinjer på skoleområdet, men der er dog en særlig situa-

tion for brugen af Kombi-biblioteket. (Det er afklaret, at alle skal bære mundbind i den 

offentlige åbningstid. Vi har aftalt, at der er lukket for offentlig adgang onsdage, tors-

dage og  fredage frem til 15.00./NP) 

• Visir til personale er ikke afklaret p.t. (Personalet må bære visir indendørs i 

skoletiden. /NP) 

• Skolen har før efterårsferien strammet op om retningslinjerne med skiltning og 

nudging 

• Ledelsen oplever stor velvillighed i forhold til at få dagligdagen til at fungere  

 

Respons: 

• Skolebestyrelsen har fået henvendelse fra et forældreråd, hvor børnene ønsker 

nye udeområder i pauser. Svar fra KJ og JHY: Der er lige lavet en plan for at 

indskolingsklasserne roterer mellem udeområder. Der lægges i øvrigt op til, at 

klasseteam aftaler byt af udeområder 

• Elevrepræsentanter fortæller om forvirring omkring frikvartersområder. Svar 

fra AP og DBB: Der hænger allerede en seddel i hver klasse, hvor klassen kan 

se, hvor den må være.  AP og DBB går rundt i udskolingen og informerer igen 

• Skolebestyrelsen kunne ønske mere information om smittetilfælde. Svar NP: 

Sølystskolen har p.t. haft to klasser, der har været hjemsendt. DBB: forældre 

informeres om smittetilfælde i egne børns klasser. Ledelsen laver et udkast til 

bredere information vedr. smittetilfælde  

• Skolebestyrelsen spørger ind til, hvordan personale oplever at arbejde under co-

rona-retningslinjerne. Svar BJF: der blev strammet op om afstand m.m. i løbet 

af efteråret, hvilket er godt. Der er stor diversitet i, hvor utrygge folk føler sig. 

JHY: Vi strammer op igen i forhold til voksen-adfærd bl.a. i personalerum. Ge-

nerelt er vi gode til at finde ud af det sammen. 

 

 

 



6:   Orientering om status budget 2020.  10 (O, D, B) 
 - Sølystskolens undervisningsdel: Uændret i forhold til 25. august 2020, men fortsat større usikkerheder. 

Undervisningsdelens forventede akkumulerede mindreforbrug er 1 mio. kr. 

 

 - Sølystskolens SFO: Uændret i forhold til 25. august, og forventningen er et akkumuleret mindreforbrug  

500.000 kr. Usikkerheden omkring gennemførelse af planlagte legepladsændringer er reduceret, idet ar-

bejdet aktuelt pågår. 

 

 - Kaløvigskolen: Uændret i forhold til 25. august, og forventningen er et akkumuleret mindreforbrug  

500.000 kr.  

Ad 6) 

NP orienterer om, at man har været bekymrede for, om vi kunne få sat de projekter i 

gang, vi havde planlagt. Vi er heldigvis i fuld gang nu med alle budgetterede projek-

ter. 

Der bliver på mødet spurgt til, hvor mange penge skolen bruger på ekstra corona-ren-

gøring? NP følger op på nuværende rengøring, så der kan tages stilling til om rengø-

ringen skal øges. 

 

7:   Foreløbige erfaringer med Chromebooks 15 (O, D) 

- Alle elever har som planlagt fået udleveret Chromebooks. Hvordan er de foreløbige erfaringer set 

fra forældrevinklen? 
Ad 7) 

AP orienterer om, at der i opstarten var en del netværksproblemer og at en del skærme 

på Chromebooks måtte repareres, men at implementeringen er gået overraskende godt. 

 

Skolebestyrelsen har oplevet det positivet, at alle har fået en Chromebook. Det var også 

indtrykket fra et forældremøde, at det er en lettelse for lærerne, at alle har samme device 

 

Elevrepræsentanter fortæller, at mange elever også på 9. årgang bruger Chromebooks 

fordi de holder strøm længe. Nogle portaler fungerer ikke altid optimalt med Chrome-

books, og at en del elever og lærere er utilfredse med, at Office-pakken ikke kan bruges 

længere  

 

NP informerer om, at Sølystskolen har forsøgt at få lov til, at 9. årgang måtte bruge 

Office-pakken, hvis skolen selv betalte. Det fik man afslag på, det er en politisk beslut-

ning at udfase Office-pakken 

 

 

8:  Punkter til kommende møder  
Kommende skolebestyrelsesmøder:  

- Opfølgning på Aula 

- Digital dannelse  

Ad 8) 
- Respektfuld kommunikation mellem lærer til elev med fokus på læreren som rollemodel 

  

 

9:  Eventuelt (5) (O) 

Ad 9) Intet 

  

  

Referat d. 4.11.2020/DBB 


