
Skolebestyrelse    
  
 

 

 

Deltagere: 
Janus Boye (forælder/formand)  Karsten Jaquet (medarbejder) 

Heidi Nielsen (forælder/næstformand)  Sofie Bjerrum Sørensen (medarbejder) 

Jevgenia Karg (suppleant)   Steen T. Sørensen (viceskoleleder) 

Cecilie Harrits (forælder)   Martin Appel Loft (skoleleder) 

Kis Jakobsen (forælder)    

Abdirahman Hassan Mahamed (suppleant)    

        

Afbud: 
Sofie Kjellerup Skovborg (elev)  Marie Bønløkke Høgfeldt (elev)  

Karl Edney (medarbejder)    Allan Bohnstedt (forælder) 

Henriette Hennelund (forælder)  Line Keblowszki (suppleant)  

Sven Strandbygaard (suppleant)   Nan O Mea (forælder) 

Mohamud Haibe Hassan (suppleant) 

 

Gæst: 

Celine Kragh Vissing (Pædagogisk leder) 
 

 

Mødedato: 1. marts 2016 

Tidspunkt: 17.15 – 19.15   

Sted: Skolens kontor  

 

 
Dagsorden  
 
1. Formalia (17.15-17.20) 

• Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
• Godkendelse af dagsorden 
• Tilstedeværelse/afbud 

 
 

2. Meddelelser (17.20-17.30) 
• Elevråd 
• Medarbejdere 

o SFO: 
o SFO kører rigtig, rigtig godt. Vi har temadage og det er en stor succes. 
o Glad personale. God bemanding. Funktionsopdelingen bærer frugt. 
o Undervisning: 

• Forældre 
• Ledelse  

o Torsdag og fredag i uge 9 er forældreskoledage. Mange forældre har budt 
ind med aktiviteter og de fleste årgange er det forældrene der står for 
dagene. Men også klubben og seminariet er med. 

o Forældredagene bruges til pædagogiske dage for personalet. Emnerne er 
læringsmålstyring og skolens vision. 

o Sidste dialogmøde mellem forældre og ledelse var lige før vinterferien. 
Næste dialogmøde er 10. maj 2016. Kl. 17.00 til 19.00. 

o Administrativt personale er optaget af forstående månedskurser og flyt-
ningen over i nye lokaler. 

o Teknisk service er optaget af klargøringen til den forstående ombygning. 
o Det ser ud til at vi får 3 børnehaveklasser. Det ser også ud til at andelen 

af distriktsbørn, der vælger Samsøgades Skole, igen i år er over 50 %. 
  



3. Tilsynspunkter (17.30-17.35) 
a. Sygefravær 

i. Dette ligger stabilt på 6% 
b. Elevtalsudvikling 

i. Der er status quo på elevtallet over et år.  
 
 

4. Økonomi – budget 2016 (18.05-18.35) – bilag 4 
Ansvarlig: Steen (viceskoleleder) 
 
Budget 2016 er godkendt 
 
 

5. Skoleårets planlægning (18.35-19.05) – bilag 5a+5b 
Ansvarlig: Martin (skoleleder) 
 

• Omlægning af understøttende undervisning til to-voksen – Godkendt 
o Bestyrelsen føre tilsyn med understøttende undervisning 

• Godkendelse af timefordelingsplan (forudsætning af godkendelse af omlægning 
af understøttende undervisning) – Godkendt 

o Bestyrelsen arbejder med næste års timefordelingsplan i løbet af efter-
året. 

 
   

6. Princip: Forældreansvar (17.35-17.45) – bilag 1 
Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

• Flyttes til et senere møde 
 

 
7. Princip: Kommunikation (17.45-17.50) – bilag 2 

Ansvarlig: Martin (skoleleder) 
• Flyttes til et senere møde 

 
 

8. Kommunikation - opfølgning fra temadag (17.50-18.05) – bilag 3  
Ansvarlig: Martin (skoleleder) 

• Flyttes til et senere møde 
 

 
9. Punkter til kommende møder (19.05-19.10) 

a) Princip for SFO (Heidi) 
b) Fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-råd 
c) Digital dannelse 
 
 
 

10. Evt. (19.10-19.15) 


