
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 15. juni kl. 17.15 – 18.45 
Deltagere (fremmødt): Henriette, Majbrith, Morten, Mogens, Karl, Heidi, Preben, Ture, Janus og 
Cecilie. 
Referent:  
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi udrette?  
 

Forberedels
e til 
punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

 3 min.   

2 Nyt fra - Elevråd 
- Afdelinger 
- Forældre 
- Ledelse 

 
 

 
 

 

15 min. Elevrådet: Ikke tilstede. 
Lærersiden:. God ny tradition for afslutning/sidste 
skoledag for 9.kl. Ny ramme. Der skal strammes op i 
forhold til forældreinvolvering.  Ledelsen følger op 
på denne del.  
Forældre:  
Borgermøde: 
Ca. 70 deltagere + politikere fra alle partier. Mange 
interesser (børnenes jord, midtby klubben etc.). 
Politikkerne var ikke skarpe på hvordan kvarteret 
gøres bedst for kvarterets børn.  
Mulighed for at skabe et foreningshus ses som 
positivt blandt politikerne.  Der opfordres til 
sammenhold i kvarteret. Det blev klart til mødet, at 
børnene i kvarteret mangler et værested. Men der er 
langt mellem politikkernes ønske og planer og 
kvarterets beboere/unge. 
Dialogmøde med rådmand Benjamin Simsek: Fokus 
på trivsel og samskabelse. Dialogen handlede 



desuden om idrætsfaciliteter, der jo mangler i 
området.  
- Introarrangement for kommende børnehaveklasse 
elever. Godt arrangement.  
- Ros til processen vedr. sammenlægning af 0.kl. 
Stort hensyn til elever og forældre i processen.  
Ledelsen: Henvendelse fra forældre vedr. TVO. Der 
er sendt en redegørelse til ministeriet, der har 
kvitteret for modtagelse. Det har fyldt meget den 
seneste tid. Praksis i forhold til kendt fravær skal 
justeres fremover.  
- De lokale valgfag er snart på plads.  
Minivalgfag er sendt ud 3. + 4. Klasser og skal 
returneres mandag d. 19. juni.   
- Dimission: torsdag d. 22. juni   
- Klarer sig generelt i mundtlige fag. De skriftlige – 
specielt matematik er ikke gået så godt.  
- Forberedelse af uge 32. Oplæg fra læring og 
udvikling. Der planlægges med et forløb for 
pædagoger og ét for lærere.  
- 27. september: Dropmob vil gerne deltage i 
bestyrelsesmøde fra kl 19. 00 
- Elevtallet i kommende 0.kl er 72. Tre klasser 
oprettes. 

3 Princip for SFO-
virksomhed 

Beslutning af princip for  
SFO-virksomhed. 
Princippet har været til 
høring i SFO-
forældreråd og 
medarbejderne i SFO. 

 

Endelig 
udkast - 
vedhæftet 

-  10 min. Princippet er godkendt efter en mailrunde med 
kommentarer fra bestyrelsen. 
 



4 Trafik  Orientering og status      5 min. Der er flere trafikale udfordringer i området. 
Kommende letbane, Nørreport etc. Det tages op i 
kommunalt regi.  
 
Uge 33: Kommer endnu en runde med 
trafikopmærksomhed fra lærerne. Der mangler 
muligvis vagter den 14. August 2017, hvor 0.kl. 
møder kl. 9. 
Lærerne efterlyser frivillige forældre til at bakke op 
om morgenen. 
Der arbejdes på ansøgning om fondsmidler fra 
Classic car race. 
 
 
 
 
 

5  Skemaer til næste 
skoleår 

 Orientering 
 

   5 min. Frede har været på kursus. Udfordring at 
fordybelsesdage kun ligger hver anden uge.  
 
Der er et udkast til skemaer klar nu. Men der 
kommer justeringer-  
- Der er 10 min længere skoledag af hensyn til 
udskolingseleverne. 
- Der bliver 1-2 længere dage for udskoling pga. 
ekstra timetal (40 timer) og pga. korte F dage. 
- mødeaktivitet for lærere/pædagog-samarbejdet er 
udfordret næste år. 
  

6  Forældretilfreds-
hed undersøgelse 
2017 

Orientering og drøftelse Læs 
rapporten – 
udsendt 
tidligere. 

  40 min. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Heidi, 
Cecilie, Allan og Preben. De kommer med et udspil til 
kommende møde vedr. fokus og indsats fra 
bestyrelsen. 



 
 
Punkter til kommende møder: 

- Evaluering af madordning 
- Nationale test 
- Behandling af principper (fortsat) – samt drøftelse af principper for TVO og vikardækning 

7 Trivselsarbejdet 
2017 

Orientering   5 min. Der laves samtaler med teams i løbet af efteråret 
med henblik på trivsel. Faglig, pædagogisk, fysisk og 
psykisk trivsel.  

7  Evt.      2 min.  


