Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af konstituerende
skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 14. juni 2018, kl. 20.15 – senest 21.30
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

Skolebestyrelsens medlemmer:
Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, søn i 03A og datter i børnehave
Gorm Bennedsen, datter i 07E
Jonas Pedersen, søn i 00A
Lasse Stenbock Vestergaard, søn i 01B
Line Krogh Vogdrup, sønner i 04A og kommende børnehaveklasse
Mikkel Østerby Andreasen, datter i 06A, søn i 03A og søn på vej i børnehaveklasse
Randi Mikkelsen, datter i 00A og søn i 04A
Suppleanter:
1. Gitte Bindzus Foldager, mor til dreng i 00E
2. Rikke Gade Johansen, mor til datter i kommende børnehaveklasse
1:

20.15

Præsentationsrunde (10) (O)

2:

Skolebestyrelsens kompetence (10) (O, D)
- Kort oplæg ved NP. For yderligere information se eventuelt styrelsesvedtægten for
folkeskolerne i Aarhus på kommunens hjemmeside.

Ad 2)

NP gennemgik rammer for skolebestyrelses arbejdsområder med fokus på
skolebestyrelsens arbejde med principper for skolen og som sparringspartner i beslutninger vedr. skolens udvikling

3:

Sølystskolens aktuelle indsatsområder (10) (O, D)
- Kort orientering ved DBB og NP.
Større indsatser for skoleåret 2018-19 er følgende:
• Professionelle læringsfællesskaber – databaseret og læringsfokuseret teamsamarbejde
• Læseindsats for de ældste elever
• MOT - år to med uddannelse af unge-motivatorer
• Rammer for handleplaner vedr. enkelte elever
• Kreativitet i hverdagen – variation i undervisningen
• SFO’s fire indsatser inden for Mål og Rammer for SFO
En del af indsatserne rækker tilbage til forrige års indsatser og frem mod kommende års
indsatser

Ad 3)

4:
Ad 4)

Valg af formand og næstformand (D, B)
Skolebestyrelsen konstituerede sig med Line Krogh Vogdrup som formand og Randi
Mikkelsen som næstformand

5:
Ad 5)

Fastlæggelse af næste møde eventuelt møderække for 2018-19 (D, B)
Der planlægges med otte møder fra 17.30 – 20.00 på rullende dage på datoer, som NP
sender ud efterfølgende. Der planlægges med mulighed for at forlænge møderne eller
konvertere nogle af møderne til udvalgsarbejde.

Ref. d. 17.6.2018/DBB

