
 

 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere:      Skolebestyrelsen 

Sted: Samsøgades Skole 

Mødeleder: Janus 

Dato og tid: 26. september kl. kl. 17.15 – 19.15 

Deltagere (fremmødt): Jesper, Majbrith, Margit, Thorkil, Preben, Janus, Frede, Sofie, Karl, Christina og Mogens. 

Afbud fra: Signe, Cecilie, Allan og Rene 

Referent: Sofie 

 

 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. Alle skriver under 

1.

a 

Nyt fra elevrådet Orientering   5 min. Ikke tilstede 

2 Princip for brug af 

mobiltelefoner på 

skolen 

Drøfte princip 

og forløb for 

Digital dannelse 

i hele 

skoleforløbet. 

Bilag 

eftersendes  

 30 min. Princippet for mobiltelefoner blev besluttet.  

Der rettes enkelte sproglige ting i princippet, 

og snakkes om en indkøringsfase, for at lave 

glidende overgang, især for udskolingen. 

Digital dannelse: Inddrag it personale fra 

skolen ift fokus.  

Lav skelnen mellem digital dannelse og it 

kompetencer. Samt skelnen mellem de 

forskellige årgange.  

Inddrag akt teamet, så det medtænkes og 

bruges aktivt for at danne alle elever. Der 



 

arbejdes videre med princippet i 

formandskabet og ledelse. 

Princippet evalueres igen på juni eller august 

mødet  2019 

3 Budget 

status/opfølgning 

2018 

Frede Søberg 

orienterer 

Bilag 

vedhæftet 

 10 min. Der udarbejdes forventet regnskab 3 gange i 

løbet af året: 

● Maj 

● September 

● November 

4. afrapportering finder sted i forbindelse med 

regnskabsafslutningen i februar måned året 

efter. 

  

Det der orienteres om her er forventet 

regnskab pr. september og som blev 

indrapporteret den 19/9. 

  

Hvad viser det – overordnet set? 

● Det forventede budget for 2018 – 

inkl. tillægsbevillinger 

● Det forventede forbrug for 2018 



 

● Det forventede overskud for 2018 

● Det opsparede overskud – ultimo 

2018 

SFO 

● Budgetteret med et underskud på 

400.000 

● Forventer et underskud på ca. 

550.000 – merudgifter på ca. 

150.000 

○ løn merudgifter 50.000 

○ PU negativ regulering 

150.000 (færre indskrevne) 

○ ekstrabevillinger 50.000   

● Herefter akkumuleret status på ca. 

600.000 

● Væsentlig forudsætning at vi får 

brugt ca. 400.000 på legeplads 

  

Undervisning 

● Budgetteret med et 0-resultat 

● Forventer et overskud på ca. 

100.000 

○ Merudgifter til løn - 200 



 

○ Merudgifter diverse poster 

under adm – 50.000 

○ Ekstrabevillinger – 

merindtægter 150.000 

○ Specialklasseelever – 

mindre udgifter 125.000 

○ Mindreudgifter til 

undervisning drift 125.000 

● Herefter akkumuleret status på ca. 

1,1 mio. kr. 

● Væsentlig forudsætning er, at vi får 

brugt i alt ca. Kr. 600.000 til toiletter 

og istandsættelse. 

 

 

4 Høringssvar og 

forventet forlig 

21/9 

 Bilag 

vedhæftet 

 15 min. Der har været budgetforlig for Aarhus 

kommune 2019 

Understående gennemføres: 

● 0-18 års perspektivet fastholdes 



 

● Der skal laves analyse af økonomien i 

normalundervisningen ift 

tildelingsmodel og ressourcer 

● Administrative fællesskaber først fra 

2020, og man sammenlægger ikke så 

mange skoler, dagtilbud som først 

antaget. 

● Midtbyklubben bliver på Nørre Allé 

● Der gennemføres effektiviseringskrav 

på 0,5 %  i hele B&U 

 

Gennemføres ikke:  

● Tidlig sfo start, besvarelse på sfo, CFL 

lukkes ikke og rammebesparelse 

5 Lokal 

udviklingsplan 

Orientering fra 

ledelsen 

  5 min. Valgte udviklingspunkter: 

● Arbejdet med trivsel 

● Udskoling 

● Samarbejde med lokal distriktet 



 

 

Der udarbejdes LUP med beskrivelse af 

nuværende indsatser af ledelsen. Bestyrelsen 

orienteres om disse på kommende møde. 

6 Skolebestyrelsens 

samarbejde med 

klasseforældreråd 

Drøfte hvordan 

vi opnår en 

tættere kontakt 

mellem 

klasseforældrer

åd og SFO-

forældreråd 

 Drøfte og evt. 

nedsætte 

gruppe til at 

komme med 

udkast til 

kommende 

møde. Dette 

kan evt. være 

tema på 

seminaret i 

november. 

15 min. Der foreslås at samle klasserådene fra 

årgangene 

Der skal være balance imellem hvor låste 

arbejdsopgaverne skal være og hvor åbne  

Forventningsafstemning hinanden imellem. 

Sparring klasseråd imellem - hvordan gør i? 

Der sammensættes et udvalg der arbejder 

videre, (Margit, Christina og Preben) 



 

7 Vikarer og 

vikardækning på 

skolen 

Der ønskes en 

drøftelse af 

dette. I første 

omgang som 

introduktion til 

et længere 

punkt på 

kommende 

møde 

  10 min. Punktet skubbes 

8 Delegerede til 

Landsmøde 22.-

23. november. 

Samsøgades 

Skole har 

mulighed for at 

2 fra 

  10 min. Thorkil melder sig, der er stadig en ledig plads. 

 

 

  

Skolens videre 

medlemskab af 

FSÅ 

bestyrelsen kan 

deltage. 

 

   Vi melder os ud af FSÅ, forening af 

skolebestyrelser i Aarhus. 

 



 

I stedet er vi en del af “Skole og Forældre i 

Århus” 

9 Nyt fra  

Afdelinger 

Forældre 

Eksterne 

Ledelse 

 

Det opfordres 

til at udsende 

skriftligt 

forinden. 

Information 10 min. Forældre: 

Der er fest i midtbyklubben - fejrer 

budgetforliget. (indbydelse) 

Fokus på skolens indeklima i medierne, dejligt. 

Eksterne:  

Spændt på hvordan kommende nye UPV ser 

ud? 

Der er endvidere fokus på fusionsarbejdet 

mellem Aarhus Tech og Langkær Gymnasium 

Ledelse: 

Pilotprojektet omkring karakterer og prøver er 

der igangværende møder og dialoger omkring. 



 

Der er brugt meget tid på høringssvar og 

budgetforlig. Stor ros til formandskabets store 

engagement omkring dette. 

Ledelsen har aftalt at de inden jul skal have 

lavet plan for udviklingspunkter i kommende 

årshjul. 

Endvidere har ledelsen lavet opfølgning i 

klasserne om de to trivselspunkter som 

eleverne har arbejdet med indtil nu (møde til 

tiden og sprog). Nyt tiltag sættes i værk 

fremadrettet (arbejdsro i undervisningen).  

Der er for tiden fokus på klasserumsledelse 

mellem medarbejderne (sparring). 

Der sættes igen fokus på trafikken ved skolen 

om morgenen af/pålæsning. 

 



 

 

10 Evt. 

*  5. oktober – 

Medarbejdernes 

dag. 

* Vores seminar 

   5 min. Medarbejdernes dag fastholdes. 

 

Dialogmøder med Rådmanden afholdes to 

gange om året. Sidst var der fokus på: 

Karakterfri samt psykisk udsatte.  

Alle må gerne byde ind med temaer til vores 

seminar d. 16/17 november. (bemærk det er 

heldøgnsseminar fra fredag til lørdag) 

 

Punkter til kommende møder: 

● Vikarer og vikardækning 


