
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Administrationsbygning 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 11. april kl. 17.15-17.56 
 
Deltagere (fremmødt):  
Majbrith, pædagogisk leder 
Cecilie, forælder, formand 
Margit, forældrerepræsentant 
Signe, forældrerepræsentant 
Thorkil, forældrerepræsentant 
Allan, forældrerepræsentant 
Karl, medarbejderrepræsentant 
Sofie, medarbejderrepræsentant 
Mathias, Elevrådsrepræsentant 
 
Referent: 
Sofie, medarbejderrepræsentant 
 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 Meddelelser Fra: 
Elevråd 
Forældre 
Ledelse 

Sendes gerne 
ud inden 
mødet skriftligt 

 10 min. Ledelsen: 
* Aula ved vi er på vej. 
* "Momo" ny læringsplatform, som virker 4 år frem 
* Dec 19 ved vi hvad der sker med minuddannelse.dk. 
* Der skal aftales blandt personalegruppen hvilken 
platform vi ønsker at arbejde med i kommende 
skoleår. 
 
Elevrådet: 
* Der er lavet forslag til plakat ift den sidste 
trivselsindsats omkring oprydning.  
* Der italesættes kantine pga. udfordringer med den 
nuværende madordning. 
* Elevrådet planlægger at komme rundt i klasserne for 
at fortælle om deres arbejde og arbejdet i bestyrelsen, 
de opfordrer til at nogle medarbejdsrepræsentanter 
deltager i dette.  
 
Medarbejdere: 
* 8. kl har været i brobygning  
* Udtræk til prøvefag d.29 april 
* Indsats på 6. årgang, indtil videre i den ene 6.klasse 
* Rynkebyløb/Sponsorløb på hele skolen fredag d.12 
april. Indtil nu er der samlet en del penge ind, flot! 

2 Princip 
Sammenlægning 

Med afsæt i 
tidligere 
drøftelser og 

Bilag  15 min. Kommentarer sendes til Cecilie, og så sendes Cecilie 
det nyeste skriv af princippet ud. 



 

 

udkast – et 
endeligt udkast 

3 Klasse 
sammenlægning på 
nuværende 7. årgang 

Informeres, 
drøfte og 
beslutte. 

Bilag Bestyrelsen 
godkender 
indstillingen, og 
understreger at 
der ved 
godkendelsen 
blive prioriteret 
ekstra 
ressourcer i 
sammenlægnin
gen. 
Derudover 
understreges 
vigtigheden af 
opmærksomhe
d fremadrettet 
på hvordan vi 
fastholder 
elever, især fra 
mellemtrinnet 
og op. 

15 min. Der er skrivefejl i sidste referat. Det drejer sig om 
nuværende 7. årg på 29 elever (foråret 2019), med en 
på vej væk og en snarligt på efterskole, dvs kommende 
skoleår 27 elever, derfor indstilles der til 
sammenlægning.  
Der ønskes sammenlægning her op til sommerferien 
(indeværende skoleår), så der er mulighed for ekstra 
ressourcer omkring klassen, samt ønske om et godt 
sammenhold inden Berlinerturen i starten af 8.kl. 
 
Flere forældrehenvendelser. 
Bestyrelsen godkender indstillingen, og understreger at 
der ved godkendelsen blive prioriteret ekstra 
ressourcer i sammenlægningen. 
Derudover understreges vigtigheden af 
opmærksomhed fremadrettet på hvordan vi fastholder 
elever, især fra mellemtrinnet og op. 

 
Punkter til kommende møder: 
 



 

 

- Kantine – besøg og drøftelser 
- Udskoling 
- Karakterfrihed  
- Nationale test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


