
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

Bo Panduro (forælder/formand)  Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  

Heidi Nielsen (forælder/næstformand) Lema Sadati (elev) 

Afbud Henriette Hennelund (forælder) Karsten Jaquet (medarbejder) 

Afbud Cecilie Harrits (forælder)   Inge Mikkelsen (medarbejder) 

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

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

Kis Jakobsen (forælder)   Steen T. Sørensen (Adm. leder)  

Afbud Nan O Mea (suppleant)  Martin Appel Loft (skoleleder) 

 

 

Mødedato: 29. oktober 2014. 

Tidspunkt: 17.15 – 20.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Formalia (17.15-17.20) 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

o Referatet godkendes på næste møde. 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

2. Meddelelser (17.20-17.35) 

 Elevråd 

o For tidligt. Elevrådet er lige konstitueret.  

 

 Medarbejdere  

o Status er at medarbejderne er begyndt at vise tegn på at de er pressede. 

Man er glade for arbejdspladsen. Men de mange forandringer presse 

medarbejderne. Det er en meget anderledes måde vi skal arbejde på. 

o Der gennemføres en APV i hele BU. Det bliver spændende at se den for 

lærerne i lyset af reformen. 

   

 Ledelse 

o Der er ansat tre nye lærer. 

o Ledelsen deltager på forældrerådsmøder for at svare på spørgsmål om fx 

reformen. 

o Ledelsen vil gerne efterleve ønsket informere om sygefraværet overord-

net set på bestyrelsesmøder. Det begynder fra næste møde. 

o Der skal laves en ny samarbejdsaftale for Klub/Skole 

 

 Formand for skolebestyrelsen 

o Ingen meddelelser 

 



3. Tilsynspunkter (17.35-17.55) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

 

1) SFO 

 Indmeldte børn fra 3+4. klasserne (%-andel af børnene på årgangene) 

o Der er fortsat stor opbakning til SFO på alle årgange. 

o 6 elever har meldt sig ud med virkning fra 1. december og 1. januar. 

Begrundelsen er manglende tid til fritidsinteresser. 

o Der laves flere aftenarrangementer fremadrettet. Disse er meget po-

pulære blandt de store SFO-børn.  

o 4. klasserne giver udtryk for at de er glade for at gå i SFO i den triv-

selsundersøgelse der lige er gennemført. 

 

2) Skolereform 

 Bevægelse 

o Det fungerer bedre i Fase1 end i Fase2. Ledelsen er ved at lave en ny 

plan for Fase2. Eleverne er glade for aktiviteterne. De mener godt det 

kan blive bedre men vil ikke undvære det igen. 

 Pædagogerne i undervisningen 

o Det er stadig en ny rolle man skal varetage. Men mere og mere falder 

på plads og dermed er frustrationsniveauet også faldende. 

o Der er stor velvilje og ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling.  

o Pædagogerne holder møde med SFO-leder om emnet i den nærmeste 

fremtid. Linda indbyder den enkelte. 

 FF-timer (faglig fordybelse – herunder lektiehjælp) 

o Der er nogle skematekniske problemer i forbindelse med gennemfø-

relsen. Flere af disse skyldes at en stor del af disse timer skal kunne 

frameldes. Der er stor forskel på hvor mange elever der melder fra i 

de forskellige klasser og på årgangene. Der er også stor forskel på 

hvad indholdet er i FF-timer/lektiehjælpen. Ledelsen har stor fokus på 

området. 

o Dette er et vigtigt tema på et kommende bestyrelsesmøde. 

o Emnet tages op i Elevråd og refereres op et kommende bestyrelses-

møde. 

 

4. Økonomi 1 – budgetopfølgning (17.55-18.15) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) / Steen (adm. leder)  

Mål: Orientering og drøftelse   

 

Adm. leder fremlægger budgetopfølgning for september. Der anvendes et nyt økonomi-

system til fremlæggelsen. Budgetopfølgningen i september er særlig, da vi her kender 

vores elevtal og dermed endelig tildeling for resten af kalenderåret 2014. 

 

Det nye økonomisystem anvendes for eftertiden. 

Ledelsen har bestyrelsens opbakning til at køre dette års budget færdig. Dette betyder 

at skolen laver et underskud. 

 

Skoleleder fremlægger overvejelser og tiltag for at forbedre skolens økonomi i budgetår 

2015 – dels på løndelen men også i forhold til styring af de enkelte poster. 

 

Bilag: Samsøgades Skole – hele skolen 

Bilag: Samsøgades Skole – SFO 

Bilag: Samsøgades Skole – skole (undervisning) 

 



5. Økonomi 2 – princip & kalender (18.15-18.35) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Orientering og beslutning 

 

Skoleleder fremlægger budgetprincip til beslutning. Budgetprincippet skal ligge til grund 

for den kalender som efterfølgende præsenteres. 

 

Forslag godkendes og den redigerede version sendes til de enkelte bestyrelsesmed-

lemmer. 

 

Bilag: Forslag til budgetprincip + budgetkalender 

 

6. Ny indskolingsleder (18.35-18.40) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Orientering om ansættelse af ny indskolingsleder  

Der er ansat en ny Indskolingsleder.  

Skolebestyrelsen bakker op om denne ansættelse.  

 

 

7. Minikonfirmand og andre henvendelser fra kirken (18.40-19.00) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Bestyrelsesafklaring 

 

Skolens ledelse har brug for at få en bestyrelses tilkendegivelse, hvad skolebestyrel-

sens officielle holdning er til henvendelser fra kirken. Må skolen gøre ”reklame” for mi-

nikonfirmand”, børnegudstjeneste og andre kirkearrangementer? 

 

Lærerne skal ikke brug tid på at formidle reklamer. 

Skolen må gerne formidle videreformidle budskaber der ikke er kommercielle eller kon-

troversielle. 

Der eksisterer et naturligt samarbejde mellem folkeskolen og folkekirken. Dette samar-

bejde vil fortsætte. 

 

8. Princip for SFO (19.00 – 19.20) Udskydelse til næste møde 

Ansvarlig: Heidi (næstformand) 

Mål: I gangsætning af principarbejde 

 

9. Princip for kommunikation (19.20 – 19.40) Udskydelse til næste møde 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Igangsætning af principarbejde 

 

10. Mødeplan for skoleåret 14/15 (19.40-19.45)  

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Godkendelse 

 

Mødeplan for bestyrelsesmøderne til godkendelse. 

Fejl i datoer rettes og en revideret mødeplan udsendes. 

 

11. Punkter til kommende møder (19.45-19.55) 

a) Princip for valgfag (skal-opgave i løbet af skoleåret 14/15) 

b) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

c) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

d) Digital dannelse 

e) Alkohol 

f) Princip for specialundervisning 

g) FF-timer 

 

 



12. Evt. (19.55-20.00) 

 

 Rundvisning på skolen for bestyrelsen – tirsdag d. 25/11 kl. 18.00-19.00  

o Lige inden bestyrelsesmødet 

o Steen og eleverne viser rundt 

 

 Gåbus, Linda fortalte om tiltaget. 

 

 

 

Mødekalender 2014-15 
 

 

August 

 

Tirsdag d. 26/8 kl. 17.00-20.00 

 

September 

 

Tirsdag d. 23/9 kl. 19.00-21.00 

 

Oktober 

 

Onsdag d. 29/10 kl. 17.15-20.00 

 

November 

 

Tirsdag d. 25/11 kl. 19.00-21.00 

 

December 

 

Onsdag d. 17/12 kl. 17.15-20.00 

 

Januar 

 

Tirsdag d. 20/1 kl. 19.00-21.00.  

 

Februar 

 

Onsdag d. 25/2 kl. 17.15-20.00 

 

Marts 

 

Tirsdag d. 24/3 kl. 19.00-21.00 

 

April 

 

Onsdag d. 22/4 kl. 17.15-20.00 

 

Maj 

 

Tirsdag d. 19/5 kl. 19.00-21.00 

 

Juni 

 

Onsdag d. 17/6 kl. 17.15-20.00 – kort bestyrelsesmøde + sommerafslutning 

med spisning. 

 


