
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 27. september kl. 17.45 – 18.45 (lille traktement inden Drop Mob kursus kl. 19.00) 
Deltagere (fremmødt): Janus, Preben, Ture, Cecilie, Heidi, Henriette, Karl, Jesper, Sofie, Rene, Eva 
Referent: Sofie 
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forbered
else til 
punktet 

Proces Afsat tid Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 3 min.   

2 Nyt fra - Elevråd 
- Afdelinger 
- Forældre 
- Ledelse 

 Information 15 min. Elevrådet: 
- Har fået valgt formand og næstformand. 
- Er så småt gået i gang med ungemiljøet 

Afdelinger: 
Skole 

- Der har været f -uge. 
- 8.årg har været i Berlin og har haft en god tur.  
- De nye chromebooks er taget i brug og fungerer 

indtil videre godt.  



 

 

Sfo 
- Arbejder hver mdr. med en ny indsats, med fokus 

på dannelse. 
- Eleverne lejer sig ind i nogle lokaler og afleverer 

dem pæne igen. 
- Der er kommet eftermiddagscafe, med lidt 

hyggeligt musik. Voksne er tilstede. 
- Nørdeland starter snart op (Playstation mm.) 
- Krea og tegnestue er startet op igen. 
- Der kommer en infoskærm op inden længe, hvor 

man kan se hvad der tilbydes.  
- Der er flere voksne omkring børnene da 4. 

klasserne ikke er der længere.  
Forældre 

- Der har været møde, bla. med et pkt som drejede 
sig om det når børnene kommer for sent.  

- Endvidere - skal/skal ikke købe Chromebooks? 
- “Sikker skolevej”: Cecilie, Janus og Rose har 

været til møde, hvilket gjorde et indtryk. Det 
bevirker at der højst sandsynligt vil være en bom 
til skolen i nærmeste fremtid, p.g.a. 
budgetforhandlingerne.  

- Henriette er meldt ind i brugerrådet.  



 

 

- Der har været valg til sfo forældrerådet, en er 
meldt ind. Der mangler stadig 2-3 stykker.  

Ledelse 
- Synlighed - Preben, Jesper og Louise siger 

godmorgen til børnene 
- Undersøger - hvor det kunne være godt at sætte 

ind med trivsel og sikkerhed. 
- Preben skriver ud med mere ledelsesinfo 
Vores informationer tager lang tid af mødet. 
Opfordring til vi orienterer skriftlig forinden. 

3 Henvendelse 
Skole/kirke – 
samarbejdet 

Drøfte  Beslutte – 
evt. på 
senere 
møde 

10 min. Henvendelser skal ikke foregå direkte til børnene. 
 
Tidligere har de delt flyers ud i klasserne.   

4 Bevægelse i 
undervisningen 

Status på området 
– samt drøftelse 

  10 min. Forskellige tiltag afprøvet.  
Motionsbåndet fungerede ok, brain-breaks lige så, men 
der har været svært at integrere den fag-faglig 
bevægelse i undervisningen.  
Vi er udfordret på bevægelse, særligt i udskolingen, men 
forøger vores fremtidige fokus på dette. 
Vi skal have fundet tiltaget som fungerer her på vores by 
skole, med de rammer vi har.  
 



 

 

Lærerne i udskolingen og børnene, er positive over for 
et fast bevægelsesbånd, men det kræver en del ift vores 
skemaer og lærerbemanding.  
 
Det tages op på november/december mødet. 
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6 Princip for 
underretning af 
hjemmet om 
elevens udbytte 
af 
undervisningen - 
herunder 
elevplaner 

 

Behandling af 
princip 

Læs bilag Beslutte 15 min. Punktet udskydes 

7     .   
8  Evt.      5 min.  

 
 
Punkter til kommende møder: 

- Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplane (novembermødet) 

- Evaluering af madordning (novembermødet) 



 

 

- Nationale test 
- Drøftelse af principper for TVO og vikardækning  
- Min Uddannelse 


