SOLVANGSKOLEN

REFERAT

DATA OM MØDET
DATO: 7. marts 2018
TID: Møde: 17.30 – 21.00
STED: Kantinen
MØDEDELTAGER: Forældrerepræsentanter; Klaus E. Olsen // Peter-Johan Raasø// Melissa Lutterodt // Henriette Ferris //
Hans Henrik Lomholt // Lotte Hassing // Kirsten Krone Reichl
Medarb. repræsentanter: Ulla Rasmussen // Cecilie Medum
Elevrepræsentanter: Lukas Preston // Oliver Lindeløv
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov
AFBUD:
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT:

REFERAT

INDHOLD
63.

64.

65.

REFERAT // AFTALER

-

Indledning – evt. justering af
dagsorden.
- Opfølgning fra sidste møde
ud fra sidste referat.
Oplæg og godkendelse af

trivselspolitik og antimobbestrategi
– trivselslærer Stine Schmidt
Christensen deltager.


Nyt fra elevråd.




66.

Nyt fra Solvang FFO.





67.

68.

Godkendelse af driftsbudget for
skole og FFO.

Åben skoledag planlægning vedr.

Stine S. Christensen (trivselsvejleder på Solvangskolen) gennemgik og
fremlagde trivselspolitikken samt antimobbestrategi. Der var mange nysgerrige
spørgsmål og en god dialog i skolebestyrelsen omkring den fremlagte strategi.
Stor ros og positive tilkendegivelser til arbejdet med trivselsstrategien som
opleves meget gennemarbejdet, og der var mange gode input. Henriette vil
læse korrektur på dokumentet.
Elevrådet går aktivt ind planlægningen og udførelsen af trivselsdagen d.
13.4.2018.
Der er indkøbt sækkestole.
Det går rigtigt godt med førskolegruppen, en stor og god homogent gruppe.
Byggekabellen fremlagde Andreas (Skoleleder), Camilla (afdelingsleder) og
Tine (forældrerepræsentanter) de tre modeller, som skolen havde fået til
opgave at udarbejder, for det politiske udvalg USU (Udvalg for skole og unge).
På udvalgsmødet i maj vil der blive endelig besluttet hvilke model som
kommunen knytter an til.
Budget er under udarbejdelse og forventes at kunne fremlægges for
bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april.



Andreas fremlagde budgettet og gennemgik de vigtigste poster og ændringer.
En enstemmig bestyrelse vedtog driftsbudgettet for 2018 for skolen.



FFO’ens budget fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde og vedtages her.



Claus udarbejder barliste.

69.

7. april.




Claus inviterer USU (udvalget for skole og unge) til at deltage.
T-shirt til baren vil Henriette får trykt evt. med de 4 værdier.

Valg til skolebestyrelsen.



Lotte har sendt en rigtigt folder til Pia som skal på hjemmesiden, lotte sender
den
Der blev gennemgået, hvor mange forældre som umiddelbart har meddelt
deres kandidatur til valget 1. maj. Man skal have indgivet sit kandidatur


70.

Personalesituationen.

71.

Evt.

- Der var intet til dette punkt.



En bekymring blev nævnt når de små elever skal på tur, hvor det forventes de
cykler opfordring til at få forældre til at deltage.
En kort drøftelse omkring princippet i forhold til at opkræve en engangspris for
alle UV-materialer. Der ændres i princippet op til 200,-

Afrunding og gennemgang af
beslutninger og aftale.
Med venlig hilsen
Claus, Andreas og Mikkel

