
 

 

Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2017/18 

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, og det er anledning til, at skolebestyrelsen gør status over 
året, der er gået på Samsøgades Skole. 

Trivsel 
Skoleårets altoverskyggende tema har været trivsel. Uden trivsel, ingen læring, og der er bl.a. 
blevet arbejdet med særlige indsatser for fravær og godt sprog. Desuden har der været fælles 
opmærksomhed på trivsel på skolernes trivselsdag, og de fleste klasser har på forskellig vis 
arbejdet med digital dannelse. For forældre har der været foredrags- og debataften om samme 
emne. 

I bestyrelsen har vi har også arbejdet med emnet ad flere omgange, bl.a. på vores temamøde i 
efteråret, ved seminar om mobning og ved løbende tilsynspunkter. Som eksempel kan nævnes det 
fortsat faldende sygefravær som indikator på trivsel for alle skolens medarbejdere. 

Vi fornemmer en god løbende søgning til vores åbne stillinger, og det tager vi som et godt tegn på, 
at vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads.  

Det har været tydeligt for bestyrelsen, at skolens medarbejdere i den grad har lagt sig i selen for at 
løfte den store opgave med at forbedre trivsel for både børn og voksne, og det sender vi dem alle 
en stor tak for.   

Ledelsen 
Skoleåret har været første skoleår på Samsøgades Skole for vores nye skoleleder Preben 
Stadsgaard.  

Vi har i bestyrelsen et godt og tillidsfuldt samarbejde med hele skolens ledelse, og vi er meget 
glade for den gode modtagelse, Preben har fået af alle på skolen. I bestyrelsen kan vi allerede 
mærke Prebens store engagement og ambitioner for skolen, og vi har høje forventninger til det 
fremtidige samarbejde om skolens udvikling og drift.   

Økonomi 
Med et svagt stigende elevtal har vi flere indtægter, og vi fastholder vores position som Midtbyens 
største skole. Økonomien er i god gænge med overskud i både skoledel og SFO.  

Sikker skolevej 
Med input fra de omkringliggende privatskoler har vi i januar rettet henvendelse til byrådet for at 
øge fokus på sikker skolevej i Midtbyen. Det kan være en lang proces at følge en sag gennem 
byrådet, og vi har også arbejdet med nære forbedringer i hverdagen, bl.a. med bedre mulighed for 
at sætte børn af fra bilen.   

En stor tak også til vores skolepatrulje, som gør et stort arbejde hver morgen. 

Midtbyklubben 
Klubben er stadig på Nørre Allé, og vi er fortsat i dialog med Børn og Unges rådmand og resten af 
byrådet med hensyn til at beholde klubben i de nuværende fantastiske rammer.  



 

 

Kommende skoleår 
Når vi kigger frem mod næste skoleår, vil vi byde velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, og vi 
vil samtidig benytte lejligheden til at sige en stor tak til Eva Friis, Jevgenia Karg, Henriette 
Hennelund og Heidi Nielsen, som træder ud af bestyrelsen.   

Blandt de planlagte emner i det kommende skoleår er – ud over fortsættelse af emnerne fra i år – 
også et fokus på de fysiske rammer, mere kontakt mellem skolebestyrelse og forældreråd og et 
ekstra fokus på udskolingen.  

Husk, at I altid er velkomne til at ringe eller skrive til bestyrelsesmedlemmer, hvis I har spørgsmål 
til stort eller småt. I finder os med både telefonnumre og mailadresser på skoleintra. 

 

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde – god sommer 
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