
 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 18. januar kl. 17.15 – 19.15 
Deltagere (fremmødt): Preben, Frede, Cecilie, Sofie, Karl, Majbrith, Heidi, Henriette, Morten, Mogens, Jesper og Allan. 
Referent: Sofie 
 

 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.   

2 Nyt fra Elevråd  Information 6 min.  Elevrådet er ikke tilstede 

3 Kvalitetsrapport 
2017 

Orientering og 
forberedelse til samtalen 
d. 19. januar. Janus 
deltager 

Læs færdig rapport – og 
udpeg gerne 1-4 
fokuspunkter som kunne 
være godt at bringe med til 
kvalitetssamtalen. 

Drøftelse 20 
min. 

Skolens udviklingspunkter, som tages videre med til møde d. 19 
januar: 

● Skolens fortsatte arbejde med trivsel 
● Udskolingen. 

 
Skolebestyrelsens udtalelse gennemses. 
 

4 

Økonomi 
Regnskab og 
budget. 
(pkt.  4-5 har 
tilsammen 75 
min.) 

Viden om regnskabsårets 
afslutning og resultat. 
Samtidig igangsættelse af 
proces for budget 2018 

Se bilag og proces for budget 
2018 

Drøftelse. 
Beslutning 
på februar 
mødet. 

 45 
min. 

Der lægges op til at medlemmer fra skolebestyrelsen kan deltage i 
budgetudvalget, samt at elevrådet også kan få indflydelse på 
hvordan remedierne fordeles.  
 
Budget 2018 gennemgås. 
Der er akkumuleret overskud for både SFO og undervisningsdelen. 
Det endelige regnskab for 2017 kommer medio februar. 
 
Opsamling af ønsker til kommende budget. Bla. “bring your own 
device” og it på skolen, timetal for medarbejderne, TVO, AKT, 
Pusterummet, Vejledere, Fysiske rammer (små løft). 
 



5 
Timefordelings-
plan skoleåret  
2018/2019 

Første drøftelse af 
timefordelingsplan for 
2018/2019 

Læs bilag 

Drøftelse 
Beslutning 
på februar 
mødet 

30 
min. 

Udspillet forlyder således: 
 
Der ønskes at de små fag ikke er placeret som fagdage, da fagene 
sluger for mange timer for det enkelte fag, fx kristendom.  
5. årg har fokus på at halvårs læse de små fag. 
 
3.-4. årg: Minivalgfag fastholdes 
5.-6. årg: Minivalgfaget foldes også ud her. 
 
Valgfag i udskolingen er ændret en smule, så der ikke er en hel 
fagdag om tirsdagen, men halve fagdage i stedet. 
 
7.-9. årg: Der er medtænkt understøttende undervisning med 
klasselærer og faglig fordybelse. 
 
10 pausen (den pædagogiske pause) forlænges til en halv time, 12 
pausen fastholdes som den er nu. Det medfører en længere 
skoledag på 10 min, pga prioriteringen.  
 
Fagtimerne øges, hvilket medfører mindre TVO.  
 
Skolebestyrelsen er positiv over for udspillet og overvejelserne bag. 
  

6 Sikker Skolevej 

Drøfte status på 
trafiksituationen. 
Der er samtidig kommet 
flere forældre-
henvendelser omkring 
farlige situationer ved 
Tunøgade-krydset 

 Drøftelse 5 min. 

Bybusserne har fået ny køreplan, hvilket betyder at der ikke som 
sådan er en direkte “skolebus” til skolen. 
Endvidere er der bekymring for Thunøgade-krydset og Nørreport. 
Skolebestyrelsen har derfor lavet en udtalelse ift. traktiksituationen.  
 
NB. Der er bevilget en bom til skolen, som betyder at andre folk 
udefra ikke kan køre ind på skolen. 

7 Meddelelser fra 

● Afdelinger 
● Forældre 
● Eksterne 
● Ledelse 

Gerne udsendes skriftligt 
inden mødet.  8 min. 

Udskolingslærerne har i dag været på bevægelseskursus, i morgen 
d.19 januar fortsætter arbejdet sammen med læringskonsulent. 
 
Eleverne i 6.-9. klasse er i disse dage i praktik, på baggrund af det 
timeløse fag: Job og uddannelse.  

8 Evt.     
● Vi siger tak for samarbejdet til Morten og Århus Teater.  
● Der er skolebestyrelsesvalg i år. 

 
 
Punkter til kommende møder: 



● Opsamling seminar 
● Nationale test 
● Madordning 
● Bring your own device 

 


