
 

 

 
Referat fra skolebestyrelsesmøde 23. august 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 23. august kl. 19.00 – 21.00 
Deltagere (fremmødt): Rose (elev) Eva, Janus, Rene, Heidi (forældre), Mogens (ekstern) Karl, Jesper(Medarbejder), Majbrith, Frede, 
Preben(ledelse) 
Referent: Majbrith og Preben 
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forberedel
se til 
punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 3 min.  Godkendt 

2 Besøg fra Gustav 
Friis – Smart 
Mobility 

Inspiration til 
løsninger 
omkring  

 
 

Inspiration 
 

 

40 mi
n. 

Efter kort introduktion, drøftede bestyrelsen stillede 
spørgsmål fra Gustav og Liv. Der er lavet målinger på aktiv 
og passiv transport til skolen, hvor den aktive er faldet fra 
66% til 50 % 
Har vi vished og en analyse af hvor mange elever der vil 
kunne gå/cykle/tage bussen i skole? 
Herudover blev der også drøftet kommunikation omkring 
trafik – både omkring formelle udmeldinger og hvornår 
den rette timing for drøftelser var tilstede. Liv og Gustav 
laver et oplæg til kommunikation og en undersøgelse.  



 

 

Kontakt personer for dette er i første omgang – Janus og 
Preben. 

3 Nyt fra - Elevråd 
- Afdelinge

r 
- Forældre 
- Ledelse 

 Information 15 
min. 

Elevrådet har ikke været samlet endnu- Rose deltog på 
mødet. 
Afdelingerne; Min Uddannelse har haft tekniske nedbrud i 
starten, hvilket ikke er tilfredsstillende for lærernes 
professionelle arbejde.  
Den nye struktur omkring spisepauser udfordrer – og der 
arbejdes på forslag fra medarbejdersiden. 
Forældre: Oplevede god info fra ledelsen ved første 
skoledag – og godt med navneskilte i SFO. 
Der har været nogle henvendelser omkring, det var svært 
at finde en pædagog ved afhentning af børn i SFO – hvilket 
blev begrundet og er bemærket af SFO-repræsentanten. 
Formand: Foretræde for teknisk udvalg i uge 35 – 15 min. 
Rose og anden forælder deltager sammen med Janus. 
Der efterlyses skraldespand med låg – da mågerne går i 
dem! 
Majbrith orienterede om opstart – og at ledelsens primære 
opgave lige nu var meget driftsorienteret. Derudover blev 
der orienteret omkring Å-huset og håndværk og design. 
Ledelsen deltager med fælles intro på forældremøderne.  
Preben havde en god modtagelse fredag med alle eleverne 
på skolen.  



 

 

4 Økonomi Orienteres om 
skolens status og 
forbrug - 
økonomi 

Bilag følger Orienteres 10 
min. 

Formatet vil blive brugt fremadrettet.  
Frede gennemgår bilagene.  
Forventet overskud for både undervisning  og for SFO. 
Tilfredshed med formatet og det giver et godt overblik. 
Bestyrelsen er glad for at status er positivt. 
Økonomimøde hver måned mellem Frede og Preben 

5 Tilsynspunkter Sygefravær, 
elevtal, 
elevfravær 

Bilag følger Orienteres 5 min. Bestyrelsen er glad for at bilagene kommer på forhånd. 
Preben lægger mærke til: 
- En nedgang i sygefravær,  
- Vi har 35% elevfravær som kommer uden for vores 
distrikt. 
- Elevfravær, vi har et højt elevfravær - specielt det 
 ulovligt fravær 
Preben vil gerne undersøge nærmere på disse tal. 
Behov for en kvalificeret  dialog om tallene 

6 Principper Behandling af 
princip: 
Fællesarrangeme
nter 

Læs bilag Beslutte 15 
min. 

gennemgået - forslag til ændringer modtaget 
Disse skrives ind og sendes til bestyrelsen. Herefter vil  
bestyrelsen på skrift godkende princippet. 

7 Forældretilfreds
hed 

Opfølgning på 
undersøgelse  

 Drøfte 20 
min. 

19/1 er der kvalitetssamtale med områdechefen.  
Bestyrelsen deltager med en repræsentant - normalt  
er det formanden som deltager.  
Forældretilfredshedsundersøgelsen vil indgå i 
kvalitetssamtalen. 
Bestyrelsen vil på næste formøde drøfte 
forældretilfredshedsundersøgelsen, men henblik på  



 

 

forhold som de finder vigtige. 
Trivsel er skolens indsatsområde og fremhæver  
Preben følgende områder: 
tilfredshed med rammerne (ydre og indre)  
Kommunikation 
ca ¼ ligger i ved ikke (forholder sig neutral) - kan  
vi ændre på dette? 
indskolingen er generelt mere tilfredse end udskolingen - 
interessant hvorfor den tipper 
kultur - værdier - ansvar 
 
Input fra bestyrelsen: 
stille forventninger  til forældrene 
finde de lavthængende frugter  
kommunikere klart og tydeligt, mere ensartethed 
fælles ansvar skole og forældre 
skolens skal synes noget 

8 Trivselsarbejdet 
2017 

Orientering  Orienteres 5 min. Arbejdsgruppen skal samle op og vil samle det i en 
målsætning for arbejdet.  
Vi skal fælles søge efter tegn på at vi lykkes med 
målsætningen.  

9  Evt.      2 min. Aarhus er Frivillig hovedstad og Preben spørger til om 
bestyrelsen vil deltage i de forskellige arbejdsdage. 
Preben sender materiale ud, som bestyrelsen vil kunne 
læse mere om. Skriv tilbage til Preben hvis du ønsker at 
deltage. 



 

 

 


