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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Personalerummet 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 13. december kl. 17.15 – 19.00 (Derefter vil der være et mindre traktement på skolen) 
Deltagere (fremmødt): 
Referent:  
 
 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.  Referat godkendes 

1.a Nyt fra elevrådet Orientering   5 min. Ønsker fra udskolingen: 
• En fest kun for 8. -9. og en kun for 6.-7. 
• Ønsker flere ture ud af huset, åben skole. 
• Skær ned for fyrværkeri til skolefesten 
• Der er ind imellem udfordrende med 

mange vikarer. 
• Skoleintra viser nogen gange forkerte 

skemaer+dækning 
• Intra-besked-systemet er for lukket ift. 

hvem det er muligt at skrive til. 
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2 Suspension for frit 
skolevalg på 7. 
årgang 

Status, 
drøftelse og 
beslutning 

  10 min. Der søges om endnu 6 mdrs. Suspension for det 
frie skolevalg på 7. årgang 

3 Opfølgning på 
skolebestyrelsens 
Seminar 

Beslutte det 
videre arbejde 
med 
principper. 
Styrkelse af 
forældresamar
bejde.  
Proces 
omkring 
arbejdet/indsa
ts med 
udskoling 

  30 min. Vi drøftede på seminaret:  
• Digital dannelse, It kompetencer og 

vikardækning 
• Udskolingen 
• Sammenlægning 

 
Brainstorm i grupperne fungerede godt, dejligt at 
det var konkret, spændende ift. hvordan vi 
bruger det fremadrettet? 
Godt at man lærer hinanden at kende, det gør 
efterfølgende arbejde nemmere.  
 
Der arbejdes videre med principper for 
vikardækning og sammenlægning, som det første 
i januar og februar. Derefter følges der op på de 
resterende principper.  
Det opfordres at lærere 
(medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen) 
sidder med i drøftelsen om vikardækning, bl.a. 
sammen med Cecilie, Rene og Thorkil.  
 
Preben laver et udkast til proces ift udskolingen 
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4 Nyt eksternt medlem Mogens 
Enevoldsen fra 
Aarhus Tech 
forbliver i 
bestyrelsen, 
men vi har 
mulighed for at 
besætte 1 plads 
mere med et 
eksternt 
medlem. 
Tidligere 
deltog Morten 
Daugbjerg fra 
Aarhus Teater 

  5. min. Gode erfaringer med eksterne medlemmer.  
Giver samarbejdet også mening for de eksterne 
medlemmer? 
 
En mulighed er også at lade den ekstra plads stå 
åben, så man i ny og næ kan invitere nogen 
eksterne med ind? (Ad hoc indkaldelse) 
 
Gæster kunne være nogen fra unge byrådet, 
kultur, musikskolen, tryg fonden mfl. 

5 Økonomi 2018/2019 Forventet 
regnskab og 
kommende 
ønsker/priorit
eringer i 
budget 2019 

Se bilag fra 
ledelse 

 15 min. Undervisning 
• Budgetteret med et 0-resultat 
• Forventer et underskud på ca. 50.000 kr. 

o Forudsat at vi får brugt i alt ca. 
600.000 til toiletter og 
istandsættelse af lokaler 

• Herefter akkumuleret status på ca. 1 mio. 
kr. 

• Der bliver redegjort nærmere for 
afvigelser mellem budget og forbrug ved 
regnskabsafslutningen i februar 

  
SFO 
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• Budgetteret med et underskud på 400.000 
• Forventer et underskud på ca. 100.000. Vi 

når ikke at få anvendt ca. 400.000 på 
legeplads i indeværende år (ændret ift. det 
materiale der er udsendt) 

• Vi er i gang med at søge dispensation for 
overførsel af overskud på mere end 10 % 
fra 2018 til 2019 som følge af at vi ikke få 
anvendt midler til legepladsen i år 

• Der bliver redegjort nærmere for 
afvigelser mellem budget og forbrug ved 
regnskabsafslutningen i februar 

  
6 Timefordelingsplan 

2019/2020 
 
Kompetencedækning 
På skolen 

Indledende 
drøftelser/hold
ninger og 
skitsering – i 
forhold til 
kommende 
skoleår.  

Se bilag fra 
ledelse 

 25 min. Orientering om hvordan en timefordelingsplan 
kunne se ud ved eventuel indgåelse af et nyt 
skoleforlig. (Regeringsudspil 2018) 
Herefter blev dette drøftet og diskuteret i forhold 
til skoledagens længde samt anvendelse af TVO.  
Der er stadig usikkerhed omkring regeringens 
beslutning om hvordan valgfagene skal udspilles 
i fremtiden vedr. regeringens udspil om øget 
praksisfaglighed i udskolingen. Ledelsen afventer 
forvaltningsudspil snarest muligt. 
Timefordelingsplanen tages op igen på januar-
mødet. Herunder også bestyrelsens forholden sig 
til kompetencedækning og evt. nye udspil fra 
regeringen. 
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7 Nyt fra Forældre 
Medarbejdere 
Ledelse 

  15 min. Forældre:  
• Godt julemarked (evt. samle madmarked 

et sted.) Økonomisk løber det rundt.  
Ledelse: 

• Der har været møde med Lene V (RULL 
midler). Midlerne fra Midtbyklubben 
bliver her. Der er møde igen i januar 

• Der har været Luciaoptog i dag, meget 
hjerteligt og positiv oplevelse.  

• Der har været møde med 3. og 8. årgang, 
vedr. sammenlægningen. 

• Elevvandringsstatistikken er lavet.  
• Der er varslet prisstigning fra Møllestien 

ift. mad. Ca. kr. 2,5 pr. måltid 
8 Evt.  

 
Fotografering   5 min. • Der har været en henvendelse ift at ændre 

på proceduren for fotografering.  
Det blev besluttet at det oprindelige 
fastholdes. 

 
Punkter til kommende møder: 

- Timefordelingsplan 
- Kompetencedækning 
- Principper for sammenlægning og vikar 
- Samarbejdet i bestyrelsen 
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- AULA og kommunikation mellem skole og hjem 


