
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelse og SFO-forældreråd 
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 23. maj kl. 17.15 – 18.45 – Herefter foredrag og Årsberetning i Søjlehallen 
Der vil være sandwich kl. 18.00 
Deltagere (fremmødt): Christel (SFO-forældreråd), Cecilie, Janus, Mogens, Rene, Allan, Sofie, Rose, Majbrith, Ture og Preben 
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.  Den godkendes 

2 Nyt fra - Elevråd  Information 5 min. Intet nyt fra elevrådet 
  

3 Møde med SFO-
forældreråd 

Drøfte udvalgte 
temaer 

  54 min. Der var efter et kort oplæg en samlet drøftelse af 
rekruttering til SFO-forældreråd. 
 
Generelt svært at rekruttere forældre 
Punkter til videre arbejde: 
 SFO forældrerådets fremtid? 
 Rekrutteringsproces fremadrettet? 
 Hvornår og hvordan placeres valget? 



 

 

 Mødeantal og placering? 
 Organisering 
 Forventningsafstemning 
 Konkrete opgaver og sager - kommisorium 
 Synlighed 
 Anerkendelse af rådet 
 Deltage i temadag sammen med skolebestyrelsen, 
som sidst. Det var en positiv oplevelse. 
 Jævnlig dialog mellem skolebestyrelsen og 
 SFO-forældrerådet, gerne med indspark til hvor 
rådet gerne vil sparre. 

4 Omlægning af 
FOU til TVO 
næste skoleår 

Skolebestyrelsen 
skal udtale sig i 
forbindelse med 
denne omlægning 

Bilag udsendes 
inden mødet 

 10 min. Der er lavet ansøgning om omlægning af FOU til 
TVO næste skoleår 
Der er kigget individuelt på klasserne. I mellemtrin 
og udskoling skal beslutning om konvertering 
begrundes i særlige forhold. Bestyrelsen skal udtale 
sig i forbindelse med omlægningen. Preben sender 
de samlede begrundelser ud – og formandskabet 
opsamler input fra alle og laver udtalelse på næste 
formandsmøde. 

5 Årsberetning 
2018 

Janus og Cecilie 
fremfører dette til 
arrangementet fra 
kl. 19.00 

  5 min.  

6 Nyt fra - Afdelinger 
- Forældre 
- Eksterne 
- Ledelse 

 

Det opfordres 
til at udsende 
skriftligt 
forinden. 

Information 5 min. Ledelsen: 
 Deltog i “Ej blot til lyst” arrangement på Aarhus 
Teater. 
 Der er to stillinger slået op til udskolingen 
 14 juni er der besøg af nogen som har 50 års 
jubilæum 
Aarhus kommune skulle have haft nogle midler, 
som de ikke får alligevel, hvilket betyder at børn og 



 

 

unge måske skal dække en del. Det er i høring. 
Endelig udmelding er 
d. 11.10.18 
Sidste skoledag arrangeres der morgensamling, 
sang, morgenmad og hygge fra kl 8.15-9.15 for alle 
forældre, elever og lærere. 
 Vi lander på 2 børnehaveklasser i stedet for 3. Da 
der er tildelt ressourcer til 3 klasser, betyder det 
ekstra bemanding til de 2 klasser. 
 Valgfagshæftet til udskolingen er delt ud. 
 Minivalgfag køres op i kommende uge. 
9. klasserne har sidste skoledag 1. juni. 
9. klasserne har været til skriftlige prøver 
Forældre: 
Der var ansøgt om penge til sikker skolevej, hvilket 
vi fik. Der laves tiltag i forbindelse med det nye 
skoleår. 

7 Tilsynspunkter Orientering Bilag udsendes 
inden mødet 

 5 min. Positivt med økonomien 
Medarbejderfravær lidt stigende grundet længere 
tids sygemeldinger. 

8 Evt. - Junimødet   5 min. Spørgsmål om skolens deltagelse i “Teknologi 
forståelse” 
Den blå skole? 

 
Punkter til kommende møder: 

- Opsamling seminar 
- Nationale test 
- Bedre forældreinddragelse 
- Fysiske rammer 
- Udskolingen 
- Styrke samarbejde mellem skolebestyrelsen og klasseforældrerådet samt SFO-forældrerådet 



 

 

- Sikker skolevej, kommende skoleår 


