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Bestyrelsesmøde den 7. februar 2012
 
Tilstede: Gro, Sven, Sofie, Mathias, Jacob, Martin, Ismail Tom, Carsten, Lars, Johanne.
Der var afbud fra elevrådet ved Marie og Hanne, men Johanne deltog som afløser for
dem.
 
Fotografering af medlemmer i bestyrelsen som det første.
 
Godkendelse af referat fra mødet den 12. december
Referatet endelig godkendt og underskrevet i slutningen af mødet.
 
Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt
Martin orienterede om at brugertilfredshedsundersøgelsen først offentliggøres senere, så
derfor er den ikke sendt ud til bestyrelsen.
 
Meddelelser:
 
Formanden:
Orienterede om et græsrodsarbejde som er taget af nogle piger fra 2. klasse, der, på
eget initiativ, vil lave reklame for skolen.
 
Ledelsen:
Martin orienterede om indsatsen for at gøre parkeringspladsen mere sikker om
morgenen.
Der er taget kontakt til taxa, og efter vinterferien vil de sætte eleverne af på
Hjarnøgade.
Martin orienterede om skolens indsats i forbindelse med inklusionssagen i uge 2 på TV2.
Vi har lavet en redegørelse på den samme dagindslaget var på, hvor vi orienterede
Lisbeth Løwenstein, der orienterede opad til det politiske niveau.
Vi har på skolen ikke hørt mere om situationen efterfølgende hverken fra det politiske
niveau eller fra andre journalister.
Forslag til håndtering af sager, hvor f. eks pressen er involveret: bestyrelsen får hurtigt
en orientering fra ledelsen om, hvad der er den ”officielle” holdning, - hvad der er rigtigt
og forkert i sagen, således at de evt. kan imødegå de rygter der kunne opstå i
forbindelse med et evt. indslag eller en artikel.

 
Martin orienterer om, hvad telefonopringningerne til de ”ikke vælgende” forældre til nye
børnehaveklassebørn har fortalt om deres bevæggrunde til ikke at vælge Samsøgades
skole.
En del af dem angav: Tidligere dårlig ledelse/leder, for lidt fokus på børnenes trivsel i
indskolingen, en udskoling, der er for dårlig, så man vælger skolen fra på forhånd fordi
man ikke vurderer, at man kan få et tilfredsstillende helt skoleforløb her, samt forældre,
der ønsker at prioritere nogen særlige musiske/kreative retninger på private skoler.
Carsten orienterede om hvile initiativer vi fortsat vil gøre ifht de elever der er indskrevet
og om samarbejdet med de nærliggende institutioner.
 
Elevrådet:
En bølge af tyverier, primært på 5. årgang, hvor elevrådet vil opfordre til at politiet
kommer og fortæller, hvor dum en ide, det er.
Vi vil gerne have skabe, hvor eleverne kan opbevare ejendele.
 Der er utilfredshed med udvalget i madautomaten.
Årshjul fra elevrådet blev delt rundt.
Johanne gennemgik årshjulet, og fortalte særligt om forskellige aktiviteter til skolefesten
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som elevrådet er stærkt medvirkende i.
Elevrådet er ved at planlægge forskellige aktiviteter på tværs af klasserne til dagen efter
skolefesten.
 
Ekstra:
Der har også været tyverier i SFO-en, og Jacob opfordrede til at der også her bliver
lavet en indsats omkring de små elever.
Tom orienterede om, hvad der rent faktisk er i gang; ingen tasker i garderoben, kontakt
til SSP, der vil komme og holde foredrag, om forskellen på dit og mit, og hvordan man
er en god kammerat.
Martin fortalte, om hvor vigtigt, det er at komme ”foran” opgaven, frem for
efterfølgende at skulle bruge ressourcer på at ”opklare”.
Altså forebyggende arbejde er vigtigt.  (Lars kaldte det Pava behandling).
 
 
Forårets dialogmøde:
Datoen fastsat: tirsdag den 17. april kl. 19.00 – 21.00     
Områder som vi har som arbejdsområder kunne være punkter til mødet. Vi skal dog
være opmærksomme på, at vi har aftalt en deadline for arbejdsgrupperne til efter denne
dato. Men hvis der er grupper der er klar inden, kan det godt tages op.
Forslag:
Den nye forståelse for mobning, som vores antimobbestrategi bygger på - med en
oplægsholder udefra, f. eks fra DPU.
Brugertilfredshedsundersøgelsen; det kunne være at der var nogle punkter herfra, det
kunne være godt at tage om.
Martin vender tilbage til tilbagemeldingerne fra forældrene til børnene, der ikke skal i
børnehaveklasse her. - Hvordan involverer, og inddrager man forældrene i arbejdet i
skolen.
MF foreslår, at vi orienterer om og får feedback på f.eks læsebåndet og et evt.
motionsbånd.
Lars foreslår, at vi tager fat på emnet om udskolingen op på dialogmødet.
Forslag til formen på mødet:
Jo mere vi får forældrene involveret i arbejdet på selve dialogmødet, jo mere kvalitet
kommer der ofte i mødet.
 
Opsamling fra mødet mellem SFO-rådet og skolebestyrelsen
Hvad fik vi med fra mødet:
Vi fik nedsat nogle arbejdsgrupper på tværs af skole og SFO
Den koordinerende gruppe er ikke mødtes endnu, men den mødes snart.
Er der nogle, der har nogle ideer.? Spørger Sven.
Web-portalgruppen mødes den 22. Ledelsen snakker med Mette fra Bureau Stedsans (-
Mette har stor viden om skolens dagligdag gennem arbejdet med Nipnapperen) om at
kigge på teksten på hjemmesiden og gøre den mere tidsvarende, såvel i udtryk  som i
indhold.
Fastholdelsesgruppen har netop indkaldt til møde.
Lejrskolegruppen har ikke holdt de store møder, men alligevel er vi kommet igennem
med at få etableret skolerejser for 8. klasse. Vi indtænker lejrskoler i næste års budget
for kommende 5. og 8. klasse.
Der opstod en diskusiion om, nuværende 5. Årgangs muligheder for at få en lejrskole i
indeværende skoleår.
Ledelsen overvejer om der er mulighed for at støtte forældrene på 5. årgang i deres
bestræbelser for at etablere lejrskole for klasserne. MA vender tilbage.
Vi har inklusion/inklusion som et selvstændigt punkt til kommende bestyrelsesmøde.
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Budget 2012.
Ledelsens prioriteringer blev godkendt:
 
 
Timefordelingsplanen.
Martin gennemgik oplægget til timefordelingsplanen for det kommende skoleår.
Forskellige muligheder for at lave ændringer blev gennemgået og diverse scenarier
opstillet.
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde som et større punkt
 
 
APV-trivselsrapport
Punktet om APV udsættes til næste møde.
  
 
Punkter til kommende møders dagsorden:
 
(Kommende møde blev forlænget med 30 minutter, og alle punkterne på dagsordene
tidsfastsættes)
 

Forældretilfredshedsundersøgelsen
Idræt
Elevrådsvalget
Tyverier/proaktivt
Integration/inklusion
Anvendelsen af forældreintra. En stor gruppe forældre anvender ikke Intra
regelmæssigt, og går derfor glip af megen information.

 
Eventuelt
 
Der var ingen punkter til eventuelt.
 
 
Ref. Carsten.
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