
 

 

 
Mødetype: Referat – Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Administrationsbygning 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 19. november kl. 17.30 – 21.00. Spisning kl. 18.30-19.00 – SFO- forældreråde deltager fra 
kl. 18.30 
Deltagere (fremmødt):Cecilie, Torkil, Jeanni, Christel, Henriette, Louise, Karl, Margit 
Referent: Preben 
 
 Ordinært skolebestyrelsesmøde fra kl. 17.30 -18.30 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forberedel
se til 
punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 1 min.  Velkommen til nye elevrådsrepræsentanter 
Dagsorden godkendt 

2 Nyt fra elevrådet    10 min. - Planlægning af boldbaner 
- Juleklippeklisterkonkurrence 
- Ønske om nye stole/møbler i klasserne 
- Ønske om en vandfontaine – (koldt og rent 

vand) bæredygtighed. Preben følger op 
med relevante medarbejdere 



 

 

- Omklædning – rengøring – opstramning 
om minus brug af udendørs sko (felter). 
Preben følger op med idrætslærere 

- Brusere – forhæng ved flere – kun én 
person i bad ad gangen. Drøftes senere på 
et bestyrelsesmøde. 

- Hvis vinduer ikke bliver skiftet inden 
sommer – få blæsere i hver klasse. 

3 AULA og 
anvendelsesstrategi 
– hvad har forældre 
brug for? 

Opsamle 
erfaringer fra den 
første tid med 
AULA 

  15 min. - Orientering om status på opdateringer og 
kommende anvendelsesstrategier.  

- Opdatering i weekend og til nytår 
- Forældrebehov – f.eks. at kunne skrive til 

hele årgangen.  
- Medarbejderne oplever, at beskeder 

mellem hinanden og forældrekontakter er 
besværliggjort. Minus kontaktbog – 
besværligt ved fravær. 

- Medarbejderne oplever, det ikke er så 
godt et værktøj som Intra. Funktioner er 
væk. 

- Nedsættelse af udvalg omkring AULA evt. 
med deltagelse af administratorer 
Forventes nedsat ved årsskiftet. Afventer 
vejledning fra forvaltningen. Der er 
kontakt til disse 



 

 

4 Nedsættelse af 
arbejdsgrupper 

1)Indeklima og 
ombygning 
2)Hjemmeside 
3)Fællesspisning 
4)Udskoling 
5) Indskoling 

  15 min Følgende fordeling er lavet i aften. 
1) Christel, Henriette, Cecilie, Torkil 
2) Jeanni, Torkil 
3) Christel – (Christine) - Margit 
4) Henriette – Cecilie –  
5) Torkil 

 
5 Orientering fra 

forældre, afdelinger 
og ledelse 

   15 min - Kursus – Fri for mobberi 
- International uge (7.-8. årg.) 
- Møde om ombygning udsat til 5. december 
- Cecilie med i en kampagne ”rart at være” i 

forbindelse med indskrivning. 
- 9. klasse lavet samarbejde om spisning 

ved dimission med beboerhuset. :) 
6 PAUSE og spisning 

Kl. 18.30 
   30 min. Spisning – traktement bestilt (Derefter går 

elever hjem) SFO-forældreråd deltager også. 
 Fællesmøde med SFO-forældreråd fa kl. 19.00 – 21.00 

Legepladsmøder, rundvisning, timing, kommunikation, en 
tryg start (udskudt klassedannelse) 
 

Tema: 
Introduktion til Samsøgades Skole 

7 Velkomst ved Cecilie  Samt kort 
rammesætning af 
aftenens møde 

  5 min. Præsentationsrunde. Ture, Kit og Kristian 
deltager fra SFO-forældreråd. 

8 Oplæg om arbejdet 
med 

Charlotte og Linda 
fra 0. klasserne 

  20 min. Linda og Charlotte præsenterer deres forslag om 
udskudt klassedannelse med afsæt i de 



 

 

årgangstænkning og 
tanker om udskudt 
klassedannelse 

refleksioner og tanker bh. klasselederne har gjort 
sig undervejs. Der er tale om indledende 
overvejelser, der ikke er drøftet bredt med 
samarbejdspartnere endnu. 
 

9 Drøftelse Refleksioner om 
”En tryg start”  

  20 min. Spørgsmål og dialog:  
- Kommunikation – forældre vigtigt 
- Klasseforældreråd lider lidt under det – 

inspiration fra andre skoler 
- Inklusion og den mentale betydning 

klassen har samt involvering af forældre. 
- Italesættelsen helt nede fra børnehaven af. 
- Skolen skal sammen være enige om 

tænkningen. Den skal være 
gennemgående. 

- Proces for det halve år – refleksioner deles 
- Tilhørsforhold vigtige for børnene 
- Drøftelser om forældreinddragelse. 
- Ordvalg vigtige 
- Fødselsdage og andre praktiske ting. 
 
Bestyrelsen ser gerne at der arbejdes videre 
med at konkretisere forslaget 

 
10 Skoleindskrivning, 

indsatser for at 
Oplæg om de 
tiltag, som 

  15 min. Oplæg til gruppearbejdet.  



 

 

tiltrække flere elever 
til skolen 

forældre og skole 
har foretaget 
indtil nu 

Hvordan kan vi tiltrække flere elever fra 
skoledistriktet til Samsøgades Skole? 

11 Drøftelse i grupper 
Af 4-5 pers. 

Hvad giver 
oplægget 
anledning til i 
fremtiden? 
Skriv 2-3 gode 
forslag 

  25 min.  

12 Opsamling i plenum 
Samarbejdsaftale 
Bidrag til 
arbejdsgrupper 

 Læs 
samarbejdsa
ftale 

 30 min Forslag: Synlighed i lokalområdet. 
Forældredeltagelse i børnehaven. Bod ved 
sommerfest Børnenes Jord.  

- Forældreambassadører med viden 
- Fællesskabende tiltag – ud over spisning. 

Føle sig som en del af et større fællesskab 
- Tydelig profil – noget særligt – 

kultur/bæredygtighed/faglighed/trivsel 
(udskoling) 

 
- Velfungerende SFO 
- Narrativ omkring skolen – besked fra 

skolen v/indskrivning – proces 
velkommen (du er en del af skolen) 

- Hjemmeside – inviterer ny forældre 
tidligere. Kaffe i august måned. 



 

 

- Tydelighed omkring traditioner og 
værdier 

- Undersøgende omkring skolevalg – ring 
og hør begrundelser. (systematisk) 

- Ved indskrivning andre steder ophæves 
garanti for optagelse på distriktsskole. 
 
Andet: 
SFO-forældreråd: 
Vi skal huske at lave dagsordenen til 
kommende fællesmøder sammen. 
Samarbejdsaftale underskrives 
Fokuspunkt: Konkret forslag om klasseråd 
skal vælge en repræsentant til SFO-
forældre.  
Fortsætte fokus på den gode modtagelse 
på skolen. 
 
Arbejdsgrupper: 
SFO-forældreråd behandler på næste 
møde hvilke arbejdsgrupper de vil 
tilmelde sig. 
 

13 Afrunding    5 min.  
 

 



 

 

 


