
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Administrationsbygning 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 7. maj kl. 19.00-20.30 
Referent: Hanne Holm (HH) 
 
Deltagere (fremmødt): 
René, forælder 
Torkil, forælder 
Margit, forælder 
Cecilie, forældre - formand 
Mogens, uddannelsesdirektør Aarhus Tech 
Preben, skoleleder 
 
Afbud: 
Allan, forælder 
Janus, forælder 
Signe, forælder 
Christina, forælder 
Medarbejderrepræsentanter 
Lederne 
Elevrepræsentanter 
 



 

 

 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.  Godkendt 

1.a Nyt fra elevrådet Orientering  Orientering 5 min. Det virker godt at sætte elevrådet i spil. 
Et godt eksempel var fællesspisningen, hvor de 
hjalp med servering og børnepasning 
 

2 Princip for 
sammenlægning 

Videre 
behandling og 
færdiggørelse i 
forlængelse af 
april mødet 

 Beslutte 15 min. Godkendes enstemmigt 
HH læser korrektur, sætter op til hjemmeside 

3 Ansættelse af 
pædagogisk leder - 
udskoling 

Drøfte proces 
og deltagelse 
fra bestyrelsen 

 Beslutte 15 min. Majbrith Christensen, pæd. leder for udskolingen 
er blevet ansat som læringspartner i Aarhus 
Kommune for de kommende 2½ år – pr. 
01.06.2019. 
Pt. er der ansættelsesstop for ledere i Aarhus 
Kommune/Børn og Unge  
Processen med ansættelse af ny leder – konsulent 
fra HR-afdelingen kører processen.   
Der er tradition for, at der er to 
forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen 
med i ansættelsesudvalget.  



 

 

Det er realistisk at ansætte pr. 01.09.2019. 
Bestyrelsen bliver inddraget ift. stillingsopslaget 
og afklaring af, hvilken profil, der ønskes. 

4 Opfølgning på 
arrangement 25. 
april 

Drøfte 
opsamling fra 
Menti-meter 

bilag Drøfte 15 min. Dialog- og fællesspisningsaften har givet mange 
positive tilbagemeldinger.  
Der var 100 deltagere, ca. 40 forældre + elever og 
søskende. 3 spørgsmål i grupper – derefter 
opfølgning. 
En god idé at lave ca. 2 lignende aftener årligt. 
Margit, Christina og Cecilie fortsætter arbejdet i 
udvalget, der kommer med forslag til tre punkter 
til videre bearbejdning. Resten af bestyrelsen kan 
komme med input. 
Udvalget kommer med forslag til to datoer for 
dialogmøder i 2019/20.  
Preben indkalder til mødet.  
Forslag om at sætte opslagstavle op med billeder 
af bestyrelse o.l. 

5 Kantinebesøg - 
oplæg 

Opsamling på 
Prebens besøg 
på to skoler. 
Drøfte vores 
ønsker og 
prioriteringer 

 Orientering 
og drøftelse 

15 min. Se Prebens oplæg  
Preben holdt oplæg om sit besøg på hhv. Lisbjerg 
og Skæring Skole  
Oplægget tog afsæt i forskellige data om:  
-Omsætning 
- Stillinger i kantinen 
-Administration 
-Kvalitet af maden 



 

 

-Køkkenfaciliteter 
-Egenfinansiering 
-Elevdeltagelse 
-Organisering og opmærksomhed på væsentlige 
udgiftsposter 
-Økologi og bæredygtighed 
 
Derefter drøftelse i bestyrelsen om: 
Hvordan kommer vi i gang?  
Etablering af produktionskøkken er en 
udfordring. Få professionelle til at komme med et 
bud på, hvordan man kan gøre. 
Det kræver en større analyse af, hvordan vi opnår 
målet: At lave god og sund mad og opnå et 
fællesskab om måltidet. 
Bestyrelsen skal debattere, hvad der vigtigst at 
prioritere tidsmæssigt og økonomisk – f.eks. 
madordning fremfor fysiske rammer, indeklima 
mv.  Tages op efter sommerferien. 

6 Nyt fra Forældre 
Medarbejdere 
Ledelse 

Årsberetning Orientering 10 min. Dialogmøde med rådmanden er den 3. juni i 
Rådhushallen. 
 
Ledelsen 
- 14. maj: oplæg om digital dannelse for alle 
forældre. Lærerne deltager ikke. Mulighed for 



 

 

klassedrøftelse for forældre efterfølgende. 
- pt. er der skriftlige prøver 
- der slås barselsvikariater op den 10.05 
- d.d. haft møde med 7. årgangs forældre om 
sammenlægning, 11 børn repræsenteret 
- bommen ved skolegården er sat op – kører 
snart 
- vinduer i syd og vestlige del skiftes ud 
- PS og lærere har deltaget i temadag om 
karakterfri skole – forvaltningen lavet dag for 5 
skoler 

7 Evt.  
 

 Arrangement d. 
20. juni? 

 5 min. Ordblindetest – hvordan sikrer vi systematisk 
opfølgning, og at vi fanger børn med 
læsevanskeligheder tidligt? Ønske om et særskilt 
punkt på et senere møde. 
 
Opfordring til bestyrelsen om at sende forslag til 
dagsordenen til formanden i god tid inden 
møderne. 
 
20. juni – sidste bestyrelsesmøde, vi afslutter 
med middag. Preben bestiller bord.   
  
René trækker sig fra bestyrelsen pga. meget 
arbejde. Deltager som udgangspunkt den 20. juni. 
 



 

 

Cecilie laver udkast til beretning  
 
Punkter til kommende møder: 

- AULA og kommunikation mellem skole og hjem  
- Udskoling 
- Karakterfrihed  
- Nationale test og trivselsundersøgelser 
- Madordning 
- Læse- og matematikvanskeligheder  


