
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere:  
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 25. april kl. 17.15 – 19.15 
Deltagere (fremmødt): Eva, Heidi, Cecilie, Sofie, Carsten, Frede og Preben 
Afbud: Mogens, Janus, Rene, Charlotte, Karl, Allan 
Referent: Eva 
 
 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.  Godkendt. 

2 Nyt fra - Elevråd  Information 5 min. Intet 
  

3 Økonomi 
Regnskab og 
budget. 
 

Regnskabsårets 
afslutning og 
resultat. 
Opsamling af 
høringer fra MED 
og Elevråd.  

Se bilag og 
proces for 
budget 2018 

Beslutning  20 min. Økonomi og regnskab budget: Undervisning- Et 
overskud på 1.035.100 kr for 2017. Så et meget 
positivt resultat. SFO overskud på 899.000 i 2017. Ca. 
400.000,- kr. er hensat og prioriteret til renovering af 
legeplads. 



 

 

Merindtægter er bl.a. fundet i form af 
ekstrabevillinger, vakante stillinger, løn og 
pladsudnyttelser. 

 
 
Budget 2018 for Undervisning blev gennemgået og 
der er to nye poster 1) Ekstra undervisningspersonale 
og  
2) Ikke definerede indsatser for ca. i alt kr. 570.000. 
Desuden er der afsat 250.000 til nye toiletter.  

 
SFO Budget 2018 blev gennemgået, og der er 
budgettet med 400.000 som skal bruges til en ny 
legeplads.  

 
Instrumentundervisning på 4. årgang i samarbejde 
med Århus musikskole. De kommer med en én 
underviser, og så skal vi selv betale for én 
undervisning. Det koster 80.000 for et helt år, og så 
kan alle børn få undervisning på skolen.  Vi afventer 
endelig tilbagemelding fra Musikskolen 

 
Der kommer 3 klaser på årgang 0 og i 1. klasserne, så 
vi har fokus på tiltag i forhold til at øge medarbejder 
ressourcen.     

 



 

 

Bring your own devise politikken blev således drøftet. 
Skal skolen står for computer eller skal eleverne selv 
medbringe? En stor diskussion i forhold til 
vedligehold. Oplæg til at få evalueret IT politik og 
bring your own devise effekten. Det blev samtidig 
påpeget, at skolen følger Aarhus Kommunes 
politikker på området og følger loven. 

 
Forslag og drøftelser omkring Søjlehallen kan 
restaureres og møbleres så det bliver mere brugbart.  

 
Budgettet blev godkendt.  
Efter 5. sep. skal der gøres status på budgettet, og 
besluttes hvilke prioriteter og tiltag der evt. skal 
investeres i. 
 

4 Timefordelings-
plan skoleåret  
2018/2019 

Endelig 
beslutning af 
timefordel.plan 
for 2018/2019 

Læs bilag Beslutning  15 min. Fortsætter med minivalgfag og udvide til 3., 4. og 5. 
årgang. Desuden vil de 2 musiktimer bliver inddraget 
til instrumentundervisning på 4. årgang i samarbejde 
med Århus musikskole. 
Der er ønske om én time med fokus på faglig 
fordybelse i 9. klasse en UUV time. Kristendom på 8.-
9. årgang skal udvides med en ekstra time, så det bliver 
til 2 timer hver 14. dag.  En time hver 14. dag er for 
lidt til at børnene kan gå til prøve i det fag. Valgfag har 
vi lavet til 3 timers, hver 14. dag. Timefordelingsplan 
er godkendt. 



 

 

 
5 Skolebestyrelses

valg – 
Opstillingsmødet 
kl. 19.30 

Drøftelse af 
proces, 
dialogmøder og 
kommunikation 
omkring valget. 
Janus, Heidi, 
Cecilie og 
Henriette er på 
valg 

 Beslutning 20 min. Drøftelse og forberedelse af mødet. 

6 Princip for 
Madordning 

Drøfte justering af 
princip for 
madordning 

Se bilag Drøftelse 20 min. Der er kommet en henvendelse vedr. undervisning i 
madlavning. Vi har mange nationaliteter, og tager 
derfor flere hensyn.  Skolen tager i videst mulig 
omfang højde for at købe ind så man kan inkludere 
hovedparten af børnene i undervisningen. 
Bestyrelsens er bekendt med, at dette kan være 
udfordrende, og vil derfor overveje at få udarbejdet en 
kost og sundhedsprincip som dækker bredt.  

 
7 Årshjul Justeringer  Beslutning 10 min. Preben, formanden og næstformanden kommer med 

et udspil 
8 Møde SFO-

forældreråd i 
maj 

Valg af relevante 
temaer 

 Drøftelse 10 min. Preben, formanden og næstformanden kommer med 
et udspil 

9 Nyt fra - Afdelinger 
- Forældre 

Det opfordres 
til at udsende 

Information 9 min. Oplægsholder omkring digital dannelse for forældre 
23. maj kl. 19. 



 

 

- Eksterne 
- Ledelse 

 

skriftligt 
forinden. 

Mobilen må medbringes, men må ikke bruges i 
undervisningen.  
Der er udvalgt fag til eksamen i 9. klasse og der er 
tilfredshed med de udtrukne fag. 
Meget snak om Lock out 
Forældre: Dialogmøde med rådmanden 30. maj. 
Stedet er  Kantinen på Grøndalsvej 2 (Indhold bl.a. 
fritidspædagogik, udsatte børn)  
 

10 Tilsynspunkter Orientering Bilag udsendes 
inden mødet 

 5 min. Udsættes 

11 Evt.    5 min. Eva træder ud af bestyrelsen. 
 
Punkter til kommende møder: 

- Opsamling seminar 
- Nationale test 
-  


