Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 17.30 – senest 20.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

- NB! Der vil blive serveret et let måltid mellem fællesmødet og de separate møder.

Til stede: Anders Kragh Moestrup, Anne Ravn, Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Jakob Kondrup Jensen 9.a, Nicklas Deding 9.a, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Michael Lauersen, Gitte Hauge Hansen og Dorte Busk Bro
Afbud: Kamille Ebbe, Lasse Vestergaard, Gorm Bennedsen,
Til stede fra SFO-forældreråd: Charlotte Rygaard Bugge, Hakon Regnar Jalk, Martin Erichstrup
Ejby, Marianne Schnoor, Kathrine Krøier Hørsted, Rikke Svenningsen, Gitte Bindzus Foldager, Pia
Raunkjær, Anne Nauntofte og Kathrine Fly Jensen.

A:

Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd

A1: 17:30

Velkommen til nyt SFO-forældreråd og præsentation

A2: 17:40

Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO forældreråd.
•

Bilag:
o
o

Børn og Unges folder om mål og rammer for SFO
Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Sølystskolens skolebestyrelse og SFO forældreråd

Ad A2)
Sølystskolens skolebestyrelse og SFO forældreråd har en lang tradition for et tæt samarbejde. SFO forældreråd vælges hvert år. Derfor skal samarbejdsaftalen aftales hvert
år mellem skolebestyrelse og SFO forældreråd.
• Aftalen blev præsenteret og diskuteret
• Aftalens vedtages formelt på næste fællesmøde mellem skolebestyrelse og SFO
forældreråd.
A3: 17:55

Eventuelt

Ad 3)

Sølystskolen bliver pilotskole i forhold til at teste nye elevtoiletter i Aarhus Kommunes
skoler. Der startes med toiletter ved 0. klasserne. Der skal renoveres 10 elevtoiletter på
Sølystskolen.

B: 18:00 Skolebestyrelsesmøde
B1:

Godkendelse af dagsorden (4) (B)

Ad B1)

Godkendt

B2:

Godkendelse af referat af møde den 23. august 2017 (1) (B)

Ad B2)

Godkendt med tilføjet rettelse, således at det under budgetbemærkningerne nu hedder:
•
Skolen har en prioriteringsliste over større anskaffelser, der løbende justeres og det betyder, at vi med relativ kort varsel kan igangsætte velovervejede projekter.

B3: 18:30

Meddelelser (15) (O)

➢

Ad B3)

•
•
•
•
•

Indtryk fra fællesdelen af forældremøderne aug-sep 2017
Orientering om Aarhus Byråds budgetforlig 2018
Status på toiletfornyelsesprojekt
Status på indretning af lokaler for ”100.000 kr. pr. skole-puljen”.
Andet?

•

Almindelig tilfredshed i skolebestyrelsen med de fælles forældremøder – fint
med info om MinUddannelse og forventningspapiret.
Få ændringer for skoleområdet – generel besparelse på 1%. Der ligger også en
åbning i forhold til mulighed for morgen-SFO for 4. klasser.
Se under punkt 3) fra fællesmødet mellem skolebestyrelse og SFO.
Skolen har fået et tilbud på indretning af et lokale fra puljemidlerne. En af skolens 4. klasser har været med til at indrette klasselokalet. Målet er at lave et lokale der fleksibelt kan anvendes til flere forskellige undervisningsaktiviteter
Kaløvigskolen får for midlerne indrettet et nyt bibliotek og læserum. Begge
projekter indrettes med møbler fra SIS.
Svømmehallen er genåbnet.
Der har været problemer med knuste flasker m.m. omkring udeområderne på
Sølystskolen ved SFO’s bålhytte og boldbanerne i weekenderne. Derfor sætter
skolen videoovervågning op omkring de arealer, hvor der er problemer.
MOT – (på dansk MOD) er startet. Alle 7. -9 klasse har haft deres første undervisningsgang. Elevrådsrepræsentanterne kunne berette, at de have haft en
positiv oplevelse, og at MOT var et godt initiativ for trivsel i udskolingen.

•
•
•

•
•
•

B4: 18:45
Ad B4)

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)
Første møde er afholdt med følgende punkter:
• Elevrådet har lavet nye vedtægter med bl.a. forventninger til elevrådsmedlemmernes arbejde
• Elevrådet har lavet en elevråds-info tavle i aulaen til dagsorden, referater og
evt. tiltag
• Elevrådet har udarbejdet planer for brug af multibaner
• Elevrådet vil gerne lave frikvartspatrulje, så to elever fra 6. -9. årgang laver
frikvarterlege for 0. – 4. årgang. Der er stor interesse fra eleverne i forhold til
at være legepatrulje. Tirsdag efter efterårsferien laves der en prøvedag. Der er
udarbejdet et katalog over lege til legepatruljen

På næste elevrådsmøde er en toiletkampagne for at understøtte god toiletadfærd på
dagsordenen

B5: 18:55

Drøftelse af principper for lejrskoler og skolerejser (O, D) (30)
-

Bilag: Principper for lejrskoler og skolerejser
Status for planlagte skolerejser 2017-18
Drøftelse af ønskede ændringer

Ad B5)
Status ved NP:
•
•

•

De klasser, der skal afsted i år – to klasser med egenbetaling under 3000 kr.,
én klasse har et budget med egenbetaling på ca. 3300 kr.
Ved Lejrskoler er elevdeltagelsen obligatoriske, mens elevdeltagelse ved skolerejser fx Sølystskolens skolerejser på 8. årgang ikke er obligatorisk. Hensigten er, at der laves en opsparing eller laves aktiviteter, hvor klassen tjener
penge til betaling af/supplement til betaling af skolerejsen
Skolen betaler naturligvis alle udgifter til personaleudgifter. Skolen prioriterer,
at der er er lejrskole på 1./2. årgang og 4. årgang og skolerejse på 8. årgang.

Diskussion:
• Skolebestyrelsen ønsker, at forældrebetalingen gøres markant mindre i forhold
til det nuværende niveau, og man vil arbejde for dette.
• Skolebestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt der er stemning i forældregruppen i
forhold at hjælpe eleverne med at tjene penge, men vil meget gerne, at det var
en mulighed, fordi man tænker, der er meget læring i, at eleverne selv tjener
penge til egen rejse.
• Kan skolen budgettere med flere penge til skolerejser? Lige nu er der sat
90.000 af til lejrskoler og skolerejser.
• Afsøgning af nye og billigere rejsemål – fx valg mellem to rejsemål: en by og
en friluftsdestination.
• Destinationer i DK kunne være værd at afsøge.
• Hvad gør man på naboskoler? Der indhentes erfaringer fra andre skoler.
• Prioritering af skolerejser, der styrker klassefællesskabet.
På skolebestyrelsens mødet den 10. januar 2018 fremlægges et forslag til skolerejser,
hvor der er en mindre egenfinansiering.

B6: 19:25

BYOD og skolens daglige undervisning (O, D) (25)
- Folketing og byråd har besluttet, at skolerne skal arbejde for, at eleverne medbringer egne
computere. Skolebestyrelsen har besluttet, at det på Sølystskolen gælder elever fra 4. – 9.
klasse. På skolebestyrelsens sidste møde blev der udtrykt ønske om at få mere viden om,
hvad det betyder for Sølystskolens elever.

Ad B6)
Lige nu har de allerfleste elever fra 4. – 6. klasse egen pc med og fra 7. – 9. klasse er
det stort set alle elever. Skolen stiller computere til rådighed i skoletiden for de elever,
der ikke selv medbringer computere.
På mødet blev der stillet spørgsmål til, om eleverne bliver klogere af at bruge computere i undervisningen.

B7: 19.50

Punkter til kommende møder
Kommende skolebestyrelsesmøder: 14/11, 10/1, 20/2, 5/4, 23/5

- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer
- Skolebestyrelsesvalg 2018
B8: 19.55

Eventuelt (5) (O)

Ref. D. 8.10.2017/ DBB

