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Nyt fra skolebestyrelsen 
 

Sikker skolevej 

I samarbejde med privatskolerne i området, har vi rettet en fælles henvendelse til det 

nyvalgte byråd, for at gøre opmærksom på, at skolevejen i midtbyen langt fra er så 

sikker, som vi kunne ønske. Der er allerede kommet respons fra flere partier, og nu 

håber vi på handling.  

En stor tak til alle forældre for at være opmærksomme på retningslinjerne for aflevering 

omkring skolen – det er dejligt, at vi kan hjælpe hinanden med at undgå farlige 

situationer. Giv gerne besked, hvis du har gode/dårlige erfaringer med trafikken eller har 

forslag til, hvordan vi kan gøre skolevejen mere sikker for vores børn. 

 

Kvalitetsrapport er færdig 

Kommunen har før jul færdiggjort kvalitetsrapporten for Samsøgades Skole for skoleåret 

2016/17. Den bliver inden længe tilgængelig på kommunens og skolens hjemmeside. 

Skolebestyrelsens udtalelse i forbindelse med undersøgelsen er også vedhæftet her. 

 

Modernisering af skolen 

Skolen har løbende istandsat og moderniseret alle faglokaler – senest et stort nyt 

håndværk- og designlokale med plads til både metal- og træsløjd, symaskiner og meget 

andet. Desuden er der indrettet et natur/og teknik-lokale i kælderen ud mod 

udekøkkenet. 

 

7.-9. årgang har fået deres eget fede ungemiljø på øverste etage – et projekt, som 

elevrådet har deltaget aktivt i. Der er samtidig indrettet et pauserum til 5.-6. årgang på 

2. sal. 

 

Formand og næstformand har været på rundvisning i de nye lokaler og er meget 

begejstrede for at se de gode rammer, det giver for undervisningen. Der er naturligvis 

stadig plads til forbedring andre steder. 

 

Fra forvaltningens side er der afsat penge til yderlig modernisering af skolen (RULL-

midler). I skolebestyrelsen arbejder vi løbende for at bevillingen udvides, så alle skolens 

lokaler bliver tidssvarende og moderne. Ombygningen er planlagt til at begynde i foråret 

2019, hvor ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse og andre vil blive involverede i 

processen.   

 

Flytning af Midtbyklubben er udskudt 

I 2017 arbejdede skolebestyrelse, SFO-råd og brugerrådet i Midtbyklubben aktivt på at få 

ændret byrådets beslutning om, at flytte klubben ind på skolen. Vi skrev høringssvar, 

havde foretræde for børn- og ungeudvalget og havde besøg af mange politikere på skolen 

og i klubben. Vi har mødt stort forståelse for vores argumenter, men har endnu ikke haft 

held til at omgøre beslutningen. Konkret er planen i øjeblikket, at klubben skal flytte ind 

på skolen, når ombygningen er afsluttet – og da den proces først er planlagt til at 



begynde i foråret 2019 bliver Midtbyklubben i hvert fald i huset i Nørregade i de næste 

par år. 

 

Data fra trivselsundersøgelsen 

Skolebestyrelsen har modtaget en orientering fra rådmanden, der viser, at der ikke er 

brud på persondataloven i forbindelse med trivselsmålinger i skole og dagtilbud i Aarhus 

kommune. Der bliver ikke indsamlet eller gemt data på enkelte børn uden at forældrene 

er orienterede.  

 

Skolebestyrelsens næste møde er den 18. januar, hvor de store emner er 

timefordelingsplan og budgettet for næste skoleår. Alle er velkomne til at kontakte os 

med spørgsmål, kommentarer og gode forslag. 

 

På bestyrelsens vegne 

Cecilie Harrits, næstformand 


