
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 14. december kl. 17.15 – 18.15 – derefter anretning på Restaurant Olive, Mejlgade kl. 18.45 
Deltagere (fremmødt): Jevgenia, Janus, Preben, Sofie, Muniira, Rose, Allan, Cecilie, Jesper, Rene, Morten, Mogens, Ture, 
Frede 
Referent: Ture 
  

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.  

Referatet er godkendt 

2 Nyt fra • Elevråd 
• Afdelinger 
• Forældre 
• Ledelse 

Gerne udsendes 
skriftligt inden 
mødet. 

Information 14 
min. 

Elevråd: Spørgsmål om hvad der er 
afsat til elevrådet af midler i forhold til 
ungemiljøet? Der henvises til Majbrith.  
Der er problemer med toiletterne der er 
ulækre og også at lyset på toiletterne 
sommetider ikke virker. De er fine efter 
rengøring, men bliver hurtigt snavsede 
på grund af uhensigtsmæssig brug. Det 
sættes på som selvstændigt punkt på et 
fremtidigt møde. 
Lærerne: For TR fylder OK18. 
Dagsstrukturen for næste skoleår er 
begyndt at fylde og der er åbnet for en 
dialog.  
Pædagogerne: Der er sat skilte op med  



Der er sat en infoskærm op i SFO med 
dagens program. Der er daglige 
cafémøder med årgangene (Sum) hvor 
der tales om forskellige emner med 
børnene. 
Det kører med spisecaféen i SFO.  
Nyt fra øvrige områder er sendt ud 
forud fra mødet. 
  

3 Kvalitetsrapport 
2017 

Orientering om 
skolebestyrelsens 
udtalelse 

 
Opsamling 10 

min. 
Indeholder forskellige statistikker for 
skolens udvikling inden for forskellige 
områder. Bl.a. hvordan eleverne 
præsterer når de forlader 9. klasse. I alt 
44 sider. 
Rapporten er ikke helt færdig. Den 
færdiggøres i weekenden. Der er 
forskellige korrektioner i de data, som 
rapporten pt. indeholder. 
Områdechefen skal godkende rapporten 
og kan også vælge nogle tilsynspunkter. 
Skolebestyrelsen vil gerne se på 
rapporten og overveje om der skal 
påpeges særlige områder, hvor der 
sendes et signal op ad i systemet. 
Der er en undren over hvor få penge vi 
får tildelt pr. elev sammenlignet med 
andre skoler. Der efterspørges en 
begrundelse for denne tildeling. 
Der kan fortælles at der fortsættes med 
samarbejdet “Ej blot til lyst” 
fremadrettet. 
Samsøgade Skole rangerer ikke helt som 
det kunne forventes i forhold til de 
socioøkonomiske forhold. 
Elevrådsrepræsentanterne spørger til 



om der noget eleverne kan gøre for 
dette. 
Vi er under målene i forhold til 
linjefagsmålsætningen.  
Vi anmoder om at vi kan vente til lige 
efter nytår med at aflevere 
kvalitetsrapporten, da de sidste 
datarettelser først lige er kommet til. 
Kommentarer fra bestyrelsen sendes til 
Skoleleder. 
Punktet tages på igen på næste møde. 

4 Henvendelse fra 
forælder om 
hensyn til 
forskellige indkøb 
af mad – 
Madkundskab 

Henvendelsen vil 
kort blive resumeret 
med de spørgsmål 
som denne rejser. 

Der er taget 
kontakt af 
skoleleder til 
forvaltningen 
omkring politikker 
og retningslinjer 
på området. Svar 
ikke modtaget d.d. 

 
10 
min. 

Der er mange spørgsmål fra en 
forælder i forhold til hvad vi som 
skole tilbyder af fødevarer. Kan man 
som forælder kræve at der serveres 
en bestemt slags mad til de 
forskellige behov og ønsker man kan 
have? Vi afventer et svar fra 
sundhed og trivsel på hvad der er 
bestemt fra kommunal side. Det er 
højst sandsynligt et skolebestyrelses 
spørgsmål. 
Punktet tages op på et fremtidigt 
møde, når vi har forvaltningens svar. 

5 Status på Min 
Uddannelse 
 

Orientering og 
drøftelse. 
 

  
15 
min. 

Det er meget individuelt fra lærer til 
lærer hvor langt man er med at lave 
forløb og udvikle på årsplanerne. 
Nogle lægger lektier ind. Vi er 
fortsat på et prøvestadie. 
Det kan være et godt 
arbejdsredskab til at integrere flere 
forskellige læringsplatforme. Det er 
lidt sværere at arbejde med for de 
yngste årgange.  



Det kan være med til at give lærerne 
et overblik over hvad der arbejdes 
med og gives af lektier i de 
forskellige fag, så eksempelvis 
lektier bedre kan koordineres. 
Ledelsens indtryk er at det er et 
godt forberedelses redskab. Vi kan 
bruge det til at synliggøre elevernes 
mål for dem, så de selv kan være 
med til at evaluere deres fremskridt. 
Vi skal passe på at vi ikke måler alt 
for meget. Vi forventer at redskabet 
benyttes hvor det giver mest 
mening. 
Elevrepræsentanter.  7. årgang 
bruger computere rigtig meget og 
derfor også Min Uddannelse. Det 
bruges næsten hver dag i Dansk og 
historie og engelsk. Lektier og 
ugeplaner m.v. er derinde. 
Afleveringer og svar er også derinde. 
Oplevelse fra forælder: Det opleves 
ikke at det bruges på hans barns 
årgang. Hvornår tages Min 
Uddannelse endegyldigt i brug? 
Der opfordres til at tage kontakt til 
klassens lærere for spørgsmål 
omkring konkrete anvendelser af 
portalen. 
Forælder: Hvordan opleves det at 
forældrene bruger redskabet?  
Skoleleder: Forældrene skal snart 
have tildelt et uni-login, som skal 
bruges til login fremadrettet. Det 



kan være med til at booste 
forældrenes brug af Min 
Uddannelse. 
Forælder: Der er politisk røre i 
forhold til hvorvidt det skal være 
valgfrit at bruge Min Uddannelse 
som læringsplatform. Det ligger fast 
at der SKAL være en 
læringsplatform. 
Oplevelse fra Horsens kommune, 
hvor der er grundig vejledning til 
forældre i brug og formål. 

6 Sikker Skolevej Orienteres 
  

5 
min. 

Der arbejdes videre med 
udfordringen. 
Punktet udsættes 

7 Økonomi Status Orienteres 
  

5 
min. 

Bilag udleveret på mødet og 
forventet budget gennemgået. 
Det bemærkes at der er en øget 
gennemsigtighed i forhold til 
gennemgang af budgettet. Det giver 
ro på medarbejdersiden at der er en 
sund økonomi. 

8 Evt.   
   

Det opleves fra 
elevrepræsentanterne at der er 
elever der stjæler flasker, sodavand 
og mad. 
Opfordring til at elever går til de 
voksne, hvis det opleves at der er 
andre elever der stjæler eller i det 
hele taget agerer uhensigtsmæssigt. 

 

Punkter til kommende møder: 
• Nationale test 



• Toiletter rengøring og brug 
• Kvalitetsrapporten 
• Hvilke hensyn kan man som forælder kræve at der tages af skolen i forhold til det enkelte barn i forhold til kost. 
• Sikker skolevej 

 


