
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus pkt. 1+2 
Dato og tid: 21. august kl. 19.00-21.10 
Deltagere (fremmødt): 
Referent:  MF 
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forberedelse 
til punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 1 min.  Pkt 8 udsættes for at få tid til øvrige punkter. 

2 Velkommen til nye 
medlemmer. 

Præsentationsru
nde. 

 Information 10 min. Mathias elev i 7b 
Margit, barn på 8. årg 
Signe, Barn på 3. og 6. årg 
Thorkil, barn på  1. årg 
Mogens, eksternt medlem, Aarhus TECH 
Rene, barn på 3. årg 
Janus, børn på 1. og  5. årg 
Cecilie, børn på 0., 5. og 9 årg 
Sofie, medarbejder udskolingen 
Jesper, medarbejder, pusterummet 
Karl, medarbejder, udskolingen, TR 



 

 

Ture, pæd leder SFO og indskoling 
Majbrith, pæd leder udskoling 
Preben skoleleder  

3 Konstituering af 
skolebestyrelsen 
for den næste 
periode. 

Der skal vælges 
en formand og 
en næstformand. 
Sekretær er 
ordstyrer 

 Konstituering 10 min. Formand og næstformand blev fundet ved 
fredsvalg: 
Cecilie formand 
Janus næstformand 

4 Elevtrivsels rapport 
2018 

 Bilag 
Hovedrapport 
for 
elevtrivselsmål
-ingen 

Oplæg – 
drøftelse og 
fokus 

35 min. Preben laver et oplæg og nedslag i 
elevtrivselsrapporten.  
Se bilag 

• Skolens indsatsområder fra 
kvalitetsrapporten: Trivsel og udskoling 

• Kursus i klasseledelse for hhv. lærere og 
pædagoger 

• Systematisere støttefunktioner 
• Nye partnerskaber 
• Toiletter renoveres 
• Begyndende renovering af klasseværelser 

 
Indsatser Trivsel 

• Jeg møder til tiden – også efter frikvarter 
• Jeg taler ordentlig til og med alle voksne 

og børn på skolen 
• Jeg bidrager til arbejdsro i klassen 



 

 

• Jeg passer på tingene – rydder op efter 
mig selv og andre 

 
Kommentarer/nedslag fra bestyrelsen 
Medbestemmelse og elevinddragelse (alle 
klassetrin) 
 
Undersøgende tilgang til svar og spørgsmål 
 
Punktet skal på dagsorden igen, lave en status. 
Preben sender oplægget ud. 

5 Princip for brug af 
mobiltelefoner på 
skolen 

Drøfte 
holdninger og 
beslutte hvilken 
retning 
bestyrelsen 
anbefaler.  

 Beslutning 30 min. Beskrivelse af hvad skolen står på nu. En 
drøftelse tilbage i 16/17 i personalegruppen 
ligger til grund for beskrivelsen. Denne 
beskrivelse står også i samværsretningslinjerne. 
 
Rammer 
Pauser 
Lære at agere med en mobil 
Fælles forståelse 
De voksne sætter rammen 
Læring  
Fælles retningslinjer ens for alle 
 



 

 

Mange forskellige holdninger bliver luftet. Med i 
overvejelserne ”Hvordan skal mobilen anvendes 
om 3-5 år” 
 
Der træffes ikke beslutning på dette møde, på 
bestyrelsesmøde igen. Formandskabet drøfter 
med Preben hvad der skal undersøges inden.  
 

6 Årshjul Udpege temaer 
til møderne. 

Årshjul for 
2018/2019 

Beslutning 15 min. Skriv til formandskabet eller Preben i forhold 
kommentarer til årshjulet.  

7 Budgetbesparelser 
2019-2022 

Nedsættelse af 
udvalg til at lave 
udkast til 
høringssvar. 

 Beslutning 5 min. Store besparelser på vej.  Sparekataloget bliver 
offentliggjort d 22/8-18 
Høringssvar d. 12/9-18 næste bestyrelsesmøde, 
skal udarbejdes ved at der rundsendes materiale, 
evt. forældremøde 
 

8 Skolebestyrelsens 
samarbejde med 
klasseforældreråd 

Drøfte hvordan 
vi opnår en 
tættere kontakt 
mellem 
klasseforældrerå
d og SFO-
forældreråd 

 Drøfte og evt. 
nedsætte 
gruppe til at 
komme med 
udkast til 
kommende 
møde 

15 min. Udsat 

9 Nyt fra - Elevråd 
- Afdelinge

r 

Det opfordres 
til at udsende 

Information 10 min. Ønsker fra elevråd: 
Flere lejrture 
Vandautomater 



 

 

- Forældre 
- Eksterne 
- Ledelse 

 

skriftligt 
forinden. 

Bedre stole 
Flere små pauser i timerne 
9. kl ønsker at få skum tilbage sidste skoledag. 
Større mål i idrætssalene 
Ønsker et Prom (elevrådsfest) for de ældste 
Toiletter 
Male klasselokaler 
Elevrådet vil udarbejde en liste fra 
klasseværelserne der skal udbedres 
Tyggegummi under bordene – væk. 
 
2 nye 0. klasser, der er lukket for tiltag 
Nyt tiltag dialog aften ledelse, 
børnehaveklasselederne og forældre. 
Dispensation for det frie skolevalg på 7. årg 
gælder ind til jul 
 
 
 

10 Evt.    5 min. Ønske om formøder i forældregruppen 
 
Ønskes drøftelse om vikardækning 
 
Elevrådet ønsker at komme på besøg i klasserne 
og fortælle om elevrådsarbejdet.  
 



 

 

Sikkerskolevej, bom på vej, generelt opleves det 
at færre forældre kører ind og sætter af i 
skolegården.  

 
Punkter til kommende møder: 


