
  

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole 
Mødeleder: Janus 
Dato og tid: 23. maj kl. 17.15 – 18.45  
Deltagere (fremmødt): Cecilie, Heidi, Allan, Janus, Mogens, Munira, Rose, Sofie, Jesper, Ture og Preben 
Referent: Sofie 
  

  Emne (og 
ansvarlig) 

Hvad skal 
vi udrette? 
 

Forberedel
se til 
punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1 Godkendelse 
af dagsorden 
(alle) 

Dagsorden 
godkendes
beslutning 

 Læse 
dagsorden 

Beslutte 1 min.  Referat godkendes. 

2 Nyt fra Elevråd   Informatio
n 

5 min.   
 Elevrådet: Der er ikke holdt nogen møder siden sidste 
bestyrelsesmøde. Elevrådet blev rost for nogle deres råd i 
løbet skoleåret. Disse har været med til at løse flere 
problemstillinger. 



3 Årshjul for 
møder 
2018/2019 

Ledelse og 
formandsk
ab har 
fastsat 
datoer for 
næste 
skoleår. 
Hvilke 
temaer skal 
sættes på i 
årshjulet? 

bilag Beslutning 20 
min. 

I vedhæftede bilag er datoerne fastlagt. Der opfordres til at 
der sættes temaer på kommende årshjul.  
Forslag til temaer: 

● Hvilket bestyrelses år er det vi skal have, hvordan 
skal vi arbejde? Arbejdsprogram med mål for året. 

● Hvordan kaprer vi nye bestyrelsesmedlemmer? 
● Lokal udviklingsplan, som ligger i forlængelse af 

kvalitetsrapporten. 
● Udskolingen 
● Hvilken skole går vi efter? Hvilke mål? Hvilke tegn? 

○ Hvordan gør vi? 
○ Hvad står vi for? 
○ Hvilken profil er det vi skal have? 
○ Dagsstruktur? 

● Tydeliggørelse, kommunikation udadtil? 
○ Herunder formativ evaluering. 

● Hvordan evaluerer vi vores indsatser og eleverne? 
 
Der sendes opdateret årshjul ud. Det nye formandsskab 
kommer med udspil til årshjulet.  

4 Standardskri
velse fra 
ledelse og 
skolebestyre
lse ved 
elevfrihed. 
Kort oplæg 
fra ledelsen 
omkring 

Drøfte 
udspil og 
foreslået 
procedure. 

bilag Beslutning 15 
min. 

Fravær kategoriseres i: 
● Sygdom 
● lovlig fravær 
● ulovligt fravær 

 
Skolebestyrelsen debatterer et skriv i.f.t. det som kaldes 
“lovligt fravær” 
 
NB. Det skal dog siges at der generelt er faldende elevfravær.  



statistikker 
for fravær. 

 
Der skal laves en grundig analyse, som fremadrettet kunne 
anskueliggøre årsagssammenhænge. Fx hvilke klasser har højt 
fravær/lavt fravær, og hvilken årsag er der til det? (evt.  
sættes på som fremadrettet arbejdstema) 
 
Der kan være fejlmargen i.f.t. at man registrerer for hele dagen 
på et givent tidspunkt (typisk om morgenen) 

5 Princip for 
madordning 

I 
forlængelse 
af 
forældrehe
nvendelse – 
justerer 
nuværende 
princip. 

Se 
vedhæftede 
princip 

Beslutning 10 
min. 

 Det opfordres til at opdele princippet i to.  
● Princip for madordningen (det er et tilbud, frivilligt) 

○ Maden skal dog være varieret. 
● Kostpolitik (sundhed) 

 
Det nuværende princip ændres ikke p.t. Det ønskes at sætte 
det på som et tema.  

6 Nyt fra  Afdelinger 
Forældre 
  Eksterne 
   Ledelse 
  

Det 
opfordres til 
at udsende 
skriftligt 
forinden. 

Informatio
n 

15 
min. 

 Ledelse:  
Vi har modtaget rapport fra trivselsmålingen. 
Der er fremgang at se, fx: 

● Positivt: Møder dine lærere til tiden 
● Udviklingspunkter: Toiletterne (der er afsat penge, og 

en proces er lige på trapperne). 
 
Der har været afholdt prøver, de klarede det godt og både 
elever og lærerne omkring knoklede. Sejt gået! 
 
Sidste skoledag: Der afholdes morgensamling d. 29, forældre 



er inviteret. 
Der er ansat ny børnehaveklasseleder 
 
Der har været besøg af 50 års jubilarer.  
 
Sfo arrangement, stor positiv opbakning.  
 
SFO legeplads: Skrænten må der ikke bygges på lige foreløbig. 
Der nedsættes et udvalg af pædagoger og lærere, 
efterfølgende også med elever og forældre, som kommer til at 
arbejde med det videre arbejde.  
Der vises film med et eksempel på en ny legeplads (til 
inspiration). 

7 Afrunding af 
skolebestyre
lsesåret. 

Ved 
formand 
Janus Boye 

    10 
min. 

 Janus takkede alle medlemmer for deres deltagelse i 
bestyrelsen. Der blev taget afsked med afgående medlemmer, 
herunder elevrådsrepræsentanterne. 

8 Evt.       5 min.   

  
Punkter til kommende møder: 

-       Trivsel – status og tiltag 2018/2019 
-       Nationale test 

 


