SOLVANGSKOLEN

REFERAT

DATA OM MØDET
DATO: 8. februar 2018
TID: Møde: 18.00 – 20.00
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 // Gry Kæraa
Elevrepræsentanter: Lukas Preston // Oliver Lindeløv
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov
AFBUD: Mikkel Sønderskov Nielsen
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT: Camilla Nørreskov

REFERAT
INDHOLD
54.

58.

Indledning – evt. justering af
dagsorden.
Nyt fra elevråd
FFO
Beslutning om ikoner til vores
værdigrundlag. AH medbringer en
præsentation (4 forslag) der skal
til afstemning
Overblik over principper

59.

Tilbagemelding fra samrådsmøde

55.
56.
57.

60.

REFERAT // AFTALER

Bygningsgennemgang

Førskole, én til én, signatur, nysgerrighed
Dialog omkring 4 forslag til ikoner/symboler for vores værdigrundlag, vision og kerneopgaven.
Andreas går videre med stregen i række 3 og får et nyt forslag til farver og streg i forhold til vores
4 værdier – Ambition, Nysgerrighed, Ansvar og Glæde.
Ikoner for vision og kerneopgaven er droppet.
Vi er langt med de principper, som er obligatoriske.
Vi mangler en antimobbestrategi – den er under udarbejdning
Der er sat penge af til nye toiletter i indskolingen og 800.000 kr. til legeplads, som påbegyndes i
2018.
I 2021 er der sat penge af til udskiftning af vinduer på Solvangskolen
Andreas orienterer om bygningsgennemgang i forhold til fejl og mangler i ungemiljøet.

Valg til skolebestyrelsen

Lotte genopstiller.
Alle medlemmer som stopper i bestyrelsen laver et skriv om deres oplevelser omkring
skolebestyrelsesarbejdet og sender til Pia, som lægger det ud på intra til inspiration for nye
forældre, som kunne ønske at opstille til bestyrelsen.

61.
62.

Personalesituationen
Afrunding og gennemgang af
beslutninger og aftale herunder
evt. aftale om nyt møde.

2 forældre har henvendt sig til Andreas med ønske om at stille op til bestyrelsen.
Andreas orienterer

Med venlig hilsen
Camilla

