
Skolebestyrelse    
  
 
 
 

Deltagere: 

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

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

Henriette Hennelund (forælder)  Karsten Jaquet (medarbejder) 

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)  

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

 

 

Mødedato: 17. december 2014. 

Tidspunkt: 16.15 – 17.00 & 17.15 – 20.00   

Sted: Kontoret  

 

Referat  

 

1. Den ledelsesmæssige situation på Samsøgades Skole(16.15-17.00)  

Ansvarlig: Martin (skoleleder) & Lisbeth Løwenstein (områdechef) 

Formål: Orientering 

 

På baggrund af den ledelsesmæssige situation gives bestyrelsen og SFO-rådet en orien-

tering fra områdechef Lisbeth Løwenstein i forhold til processen.   

 

SFO-rådet er inviteret med til mødet under dette punkt.  

Eleverne deltager ikke. 

 

 

--------------------------------- 

 

 

2. Formalia (17.15-17.20) 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Tilstedeværelse/afbud 

 

 

3. Meddelelser (17.20-17.40) 

 Elevråd 

 Medarbejdere 

 

 Ledelse 

 
o Der bliver lyttet til vores bekymringer om stort fravær pga. kurser 

o Vi arbejder med at finde besparelser for 1 % sammen med andre skoler 

o Der kommer en ny LUP (Lokal udviklingsplan) 

o Der er dialogmøde med rådmanden for bestyrelser. Vi har flere pladser. 

Mødet er den 15. januar på Hotel Marselis 

 

 Formand for skolebestyrelsen 

 

 



4. Tilsynspunkter (17.40-18.10) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: At bestyrelsen fører tilsyn med udvalgte punkter og områder 

 

 SFO (status på antal indmeldte børn i 3+4. klasserne) 

o Samme antal børn  

 

 Elevvandring (indmeldte og udmeldte siden sommerferien) 

 

o Indmeldte elever 

 0. – 4. = 13 

 5. – 10.= 10 

o Udmeldte elever 

 0. – 4. = 12 

 5. – 10.= 7 

o Trivsel er meget vigtig for fastholdelse af elever 

 

 Skolereform – fokus på FF-timer (faglig fordybelse – herunder lektiehjælp) 

o Der kommer et spørgeskema ud til alle elever, forældre og medarbej-

dere. Den kaldes Temperaturmåling. Skriv til Martin hvis der er for-

slag til ændringer. 

o Elev: Gode eksterne undervisere 

Stadigt kaotiske 

Godt at lave træning i fx geografi 

o Der har været afholdt et fokusmøde for lærerne der kun handlede om 

FF-timer. Det kom frem at en stor knast var at det ikke var muligt for 

dem der skal samarbejde at mødes i hverdagen. Strukturen skal ta-

ges op til revision 

 

 Overblik over det samlede fravær 

o Kategorier:  

 Sygdom 40 % 

 Efteruddannelse 30 % 

 Ferie 10 % 

 Rest 20 % 

 

 

 

5. Økonomi (18.10-18.20) 

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

Mål: Orientering   

 

En kort orientering i forhold til omkontering af løn i det nuværende budget. Punktet an-

gående budget 15 udskydes til mødet i januar. Ledelsen har ikke haft tid til at udfærdi-

ge et 1. udkast.  

 

 

6. Princip for støtte til børn med særlige behov (18.20-18.30) 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

Mål: Drøftelse og vedtagelse af princip 

 

 Martin retter princippet til på baggrund af input. 

 

Bilag: Redigeret udkast til princip 

 

 



7. Princip for kommunikation (19.00-19.30) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Igangsætning af principarbejde – herunder indledende drøftelser 

 

Der skal udarbejdes et princip for kommunikation. Udarbejdelsen følger vores aftalte 

arbejdsgang for principarbejde. 

 

 Cecilie fremlægger et princip fra en anden skole. 

 Bestyrelsen skal lave et princip 

 På skolen skal vi lave en strategi 

 MED skal lave retningslinjer 

 Det er vigtigt at den beskriver relationer 

 Der udsendes et udkast til alle bestyrelsesmedlemmer 

 

 

8. Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd (19.30-19.45) 

Ansvarlig: Bo (bestyrelsesformand) 

Mål: Drøftelse 

 

 Henriette og Linda er bindeled mellem skolebestyrelse og SFO-råd og referere 

begge steder. 

 Formændene tager kontakt til hindanden – Bo starter kontakterne 

 

 

9. Punkter til kommende møder (19.45-19.55) 

a) Princip for SFO (Heidi) 

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

c) Princip for madordning 

d) Fremtidige forældreskoledage – forbedring af planlægning og afvikling 

e) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 

f) Digital dannelse 

g) Alkohol 

h) Skolens lokale udviklingsplan (LUP) 

i) Hvordan arbejder skolen med elevtrivsel? (Celine) 

 

 

10. Evt. (19.55-20.00) 

 

 Nationale test 

 

 
 

 
 

 
 

 


