
Skolebestyrelse     
  
 
    
Deltagere: 

Bo Panduro (forælder/formand)  Agnes B. Andersen (elev) Ikke mødt  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  xxx (elev) Ikke mødt 

Ole Mattesen Christensen (forælder) Afbud Karsten Jaquet (medarbejder) 

Henrik Frimurer (forælder)  Inge Mikkelsen (medarbejder) 

Jens Jensen (forælder)   Majbrith F. Christensen (medarbejder) 

Janus Boye (forælder)   Linda Aakjær (SFO-leder)    

Kis Jakobsen (forælder)   Carsten Häggqvist (Pæd. leder) 

Cecilie Harrits (suppleant)  Martin Appel Loft (skoleleder) 

Henriette Hennelund (suppleant) 

Nan O Mea (suppleant) Afbud 

 

 

Mødedato: 26. august 2014 

Tidspunkt: 17.00 – 20.00  

Sted: Kontoret 

 

Referat 

 

1. Formalia (17.00 – 17.05) 

                - Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

- Godkendelse af referat fra sidste møde 

Intet referat fra konstitueringsmødet og konstitueringen er ekspederet videre. 

- Tilstedeværelse / afbud 

 

 

 

2. Meddelelser (17.05 – 17.20) 

- Elevråd 

- Ikke mødt 

- Medarbejdere  

Fra lærerside: det har været en hård opstart, der har været løbet rigtig 

stærkt, men der har også været positive tilbagemeldinger.  

Tiden er præget af store spørgsmål, der ikke er svar på. 

I udskolingen har det været rigtig positivt at møde klubpædagogerne i sam-

arbejdet omkring fordybelsesugen 

Der er rigtig mange løse ender lige nu.  

- Ledelse  

Stort cadeau til medarbejderne for det store stykke arbejde der er lagt i ar-

bejdet omkring jubilæet. 

God festaften i lørdags. 

Ledelsen er med til de kommende forældremøder på samtlige årgange. 

Elin (klubleder af Midtbyklubben) er rykket ind på skolen, som en styrkelse 

af samarbejdet mellem udskolingen og Midtbyklubben. 

Formand og skoleleder har lagt en fast møderække ind. P.t. en gang om 

ugen. 

Også i ledelsen er vi klar over at vi står i en periode, hvor der skal gi-

ves/findes svar på mange spørgsmål. 

- Formand for skolebestyrelse 

Henvendelse om at markere Lærerens dag den 5. oktober. 

Forældrene i bestyrelsen kommunikerer sammen omkring en evt. markering. 

Forvaltningen afholder skolebestyrelsens dag den 7. Oktober.  



Samlet kick-off for de nye skolebestyrelser med oplæg om bestyrelsesarbejdet. Bo evt. Martin 

sender yderligere ud, når det kommer. 

 

Vi tager en navnerunde, hvor hver i sær præsenterer sig. Velkommen til alle i den nye besty-

relse. 

 

 

3. Tilsynspunkter (17.20 - 18.00)  

           Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand)   

           Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

  

1) SFO – herunder fremlæggelse af plan 1. dag – 1. uge – 1. Måned 

Martin omdeler bilag:  

Opfølgning SFO. 

1. dag – 1. Uge – 1. Måned – ”På den lange bane” 

og gennemgår indholdet heri. 

Der spørges ind til pædagogernes inddragelse i arbejdet. – er der nok tid til det? 

Der er tid, og der må foretages nogle prioriteringer. 

Der spørges ind til om der er mødefora og muligheder? 

På papiret er det muligt, det er faktisk lykkedes at organisere disse fora, men de 

har endnu ikke fungeret. 

Karsten (SFO) fortæller, at pædagogerne oplever, at det er meget hårdt at starte, 

der er mange ting, der skal falde på plads. Der er et stykke vej endnu, men vi skal 

nok nå det. De fleste af pædagogerne er positive, men vi skal have alle med. 

 

2) Skolereform  

 Bevægelse (45 minutter om dagen) 

 Pædagogerne i undervisningen 

 FF-timer – faglig fordybelse (herunder lektiehjælp) 

Faglig fordybelse: disse timer fylder rigtig meget i såvel pædagogernes - som læ-

rernes verden. 

Vi har netop besluttet en facilitering af processen omkring afklaring FF-timerne i 

skolen, fordi vi har en klar opfattelse af, at det er her ”skoen trykker” allermest. 

Og det er meget. Vi skal have rammesat og afklaret indhold og samarbejdet mel-

lem lærer og pæagoger   

Der er vigtigt, at der kommunikeres ud til forældregruppen om processen og 

rammerne. Heidi foreslår, at det, der udsendes kommer omkring en ”menig” for-

ældre (Heidi foreslår sig selv) fordi hun opfatter at der nemt kan komme en ”fag-

blindhed” i kommunikationen, så det kan blive svært at forstå for forældrene. 

 

4. Mødeplan for skoleåret 14/15 (18.00 – 18.15) 

          Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

          Mål: Drøftelse 

 

          Forslag til mødekalender vedlagt. Planen drøftes og endelig mødeplan udarbejdes.  

          Endelig plan sendes ud med referatet fra mødet. 

Det er vigtigt i tilrettelæggelsen af møderne, at medarbejderne har mulighed for at deltage. 

MA og Bo laver en ny plan, og foreslår, at vi kører efter den en tid, og evaluerer. 

Et tirsdags- onsdagsrul virker til at være en farbar vej. 

Husk afstand til klokken 17.00, så pædagogerne kan nå at lukke SFO 

 

 

 

PAUSE 18.15-18.30 

 

5. Landsmøde i foreningen ”Skole og forældre” (18.30 – 18.40) 

           Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

           Mål:  

             

           Der er en mulighed for at sende to repræsentanter til landsmøde i foreningen ”Skole  



           og forældre). Vil bestyrelsen fra Samsøgades Skole være repræsenteret? 

           Hvis ja – skal repræsentanterne udpeges.  

16. og 17. november (vistnok!) holdes møde i landsforeningen. 

Er der to forældrevalgte, der kunne have lyst til at deltage. 

Det vil være bedst, at der er to, der deltager. 

Forældrene aftaler via mail, om der er nogen, der kan/ vil deltage.  

       

 

6.  Udmøntning af effektivisering – høringssvar (18.40 – 18.50) 

            Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

            Mål: Beslutning om udarbejdelse af høringssvar   

 

Bo har læst materialet igennem, som lægger op til effektiviseringer på den centrale 

administration samt på sygefravær. Forslaget til effektiviseringer friholder undervis-

ningen. Bo lægger op til at bestyrelsen ikke bruger meget tid på at udarbejde et hø-

ringssvar, da indholdet ser fornuftigt ud.  

 

MF fortæller, at lærerforeningen i deres svar tager fat i to forhold: nedskæringen i den 

opgavebestemte ressource, samt det, at der ikke tages politisk ansvar i nedskæringen. 

MA peger på besparelsen på de 1,8 mill på opgavebestemte ressourcer. 

Besparelse på administrative opgaver kan betyde at lokaldistrikterne kommer til at 

rykke sammen, hvilket godt både kan være en besparelse og en styrke. 

MA påpeger ligeledes det ærgerlige i, at FU er taget ud af tænkningen, men den be-

slutning er allerede taget, og kan ikke være en del af høringssvaret. 

Det konkluderes, at bestyrelsen ikke afsender et høringssvar. 

 

Bilag: Høringsmateriale  

 

 

7. Lokaleprogram – høringssvar (18.50 – 19.30)   

            Ansvarlig: Bo (Bestyrelsesformand) 

            Mål: Udarbejdelse af høringssvar 

 

            Med udgangspunkt i udsendt materiale skal der udarbejdes et høringssvar, som skal  

            være med til at kvalificere ledelsens beslutning omkring den fremtidige helhedsplan 

            for Samsøgades Skole. Til brug for drøftelsen er der udarbejdet en skabelon. Der skal  

            tages højde for de fire udmeldte principper.  

Deadline er sat til den 5. September.  

Vi aftaler, at bestyrelsen får udsat denne deadline til mandag den 8. September. Forældrene i 

bestyrelsen udarbejder svar til denne dato på baggrund af de øvrige indkomne høringssvar, 

som bliver tilsendt bestyrelsen så hurtigt som muligt. 

  

            Bilag: Principper og skema til vurdering af de to scenarier 

 

 

8. Princip om SFO (19.30 – 19.40)  

            Ansvarlig: Bo (Bestyrelsesformand) 

            Mål: Nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

            Vi følger de nedskrevne principper for udarbejdelse af principper. Forslag til udvidelse  

            af proceduren for netop udarbejdelsen af dette princip er, at nedsætte en arbejds- 

            gruppe.  

Heidi er tovholder på principarbejdet.  

Der skal være en høj grad af medarbejderinddragelse fra SFO-personalet, men det kan være 

svært at samle mange medarbejdere i en arbejdsgruppe.  

Vi aftaler derfor, at  KJ inddrages i samarbejdet med Heidi i denne situation. 

Heidi foreslår at udarbejdningen følger processen som beskrevet tidligere i bilag fra punkt 3.1 

Da der lægges vægt på medarbejderinddragelsen kan udarbejdelsen af principperne derfor 

tage længere tid end sædvanligt. 

 



 

9. Princip om Kommunikation (19.40 – 19.50) 

            Ansvarlig: Bo (Bestyrelsesformand) 

            Mål: Udpege en tovholder  

 

            Der skal udarbejdes princip for kommunikation for Samsøgades Skole. Princippet skal   

            udarbejdes efter gældende princip om udarbejdelse af princip. 

 

Bo, Jens og Cecilie er tovholdere, med Bo som initiativtager. 

 

 

10. Punkter til kommende møder i den nye bestyrelse (19.50-19.55) 

a) Lektier/faglig fordybelse - oplæg fra lærerne (juni)  

Er indeholdt i tilsynspunkterne. 

                   b) Princip for valgfag (tages op i det nye skoleår) 

 Udarbejdelsen af princippet er en skal-opgave. 

  c) Kommunikationsstrategi – herunder brugen af intra 

Der er igangsat et principarbejde omkring kommunikationsstrategien 

 d) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

Tages op senere. 

 e) Status på principarbejdet  

Der orienteres løbende på bestyrelsesmøderne herom 

 f) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

Bo efterlyste viden om SFO-forældrerådets arbejdsgrundlag. Punktet tages op se-

nere. 

 g) Digital etik/dannelse 

 

  

   

 

8. Evt. (19.55 – 20.00) 

 

Alkohol 

Flere forældre fra bestyrelsen har deltaget i forskellige møder omhandlende alkoholpolitik på 

skoler sidste år, og vi nåede ikke at ”høste frugterne” af den viden til udarbejdelse af en politik 

på området. 

Dette punkt ønskes genoptaget i det kommende principarbejde i bestyrelsen. 

SFO-forældrerådets skrivelse  

SFO-forældrerådets skrivelse giver anledning til en del undren i bestyrelsen. 

Ledelsen bliver opfordret til at undersøge lovligheden af forældrerådets skrivelse. 

Punktet tages op på næste møde. 

 

For referatet 

 

Carsten Häggqvist 

Pædagogisk leder 

 
 
 

 


