
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Administrationsbygning 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 5. februar kl. 17.30 – 21.00 - Spisning kl. 18.30-19.00 
Deltagere (fremmødt): Henriette, Jeanni, Margit, Christel, Cecilie, Karl, Louise, Mathias, Alfred, Trine, Ture og Frede 
Referent: Preben 
 
 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.  Godkendt 

2 Tilbagemelding 
arbejde med 
trivselsmåling 2019 

Trine og Ture har 
mødtes med alle 
årgangsteam og 
drøftet 
undersøgelsen 
Tilbagemelding og 
opsamling på 
indsatser fra 
disse. 
Skoleåret 
2018/19 

bilag Der er 
allerede en ny 
national 
trivselsmåling 
i gang fra 20. 
januar til 
marts. 
2019/2020 
Efterfølgende 
bearbejdning 
af denne. 

25 min. Materiale fra drøftelser med teams uddelt fra 
Trine og Ture. 
Hvert årgangsteam skal arbejde med 3 indsatser i 
forlængelse af drøftelserne. 0. årgang har ikke 
lavet målingen. (nuværende 1. klasse) 
Herefter gennemgang af materialet. 
Årgangene skal dele deres informationer om 
indsatser med forældrene. 
Kommentarer: 
Skolebestyrelsen syntes det er godt og trygt at 
der er arbejdet systematisk med undersøgelsen. 



 

 

 
 
Et bestyrelsesmedlem har haft drøftelser med 
pigeforældre på 5. årgang i forhold til at være 
synlige for hinanden og ikke forsvinde i en stor 
gruppe. 
 
 

3 Timefordelingsplan 
for skoleåret 
2020/2021 

 Bilag   20 min. Preben gennemgik den lovpligtige del af 
timefordelingsplanen. Herefter spørgsmål og 
kommentarer fra bestyrelsen.  
Bestyrelsen har tidligere prioriteret en kort 
skoledag med to-voksne – omlægning af 
understøttende timer. 
Der lægges vægt på kontinuitet og kendskab til 
voksne – særligt i forhold til sammenlægning.  
Godt for medarbejdere – i forhold til videndeling 
og kompetenceudvikling omkring fag og 
klasseledelse. 
Der opfodres til at være tydelige med anvendelse 
af To-voksen timer således de udnyttes optimalt. 
(rolle afklaring) Være med til at understøtte 
fokus på det hele barn. 
 

4 Nyt fra elevrådet    15 min  Der har været møde i elevrådet i mandags. 
Her blev følgende drøftet: 



 

 

Trivselsundersøgelse 
Ønske om 2 ryste sammen ture til Botanisk Have 
– blandet hold på tværs af udskoling/årgange - 
teambuilding – klasseudflugt sidst på året. 
Arrangementer i forår (ideer) 
 
Telefon afleveringer om morgenen 
-Hvordan er det gået? – Gået fint – men i få 
klasser skabt konflikter. Tager tid fra UV. 
Mest udfordring på 7.-8.-9. klasser 
 
Middagsbånd. 
-En del der er trætte af det. Benyttes svingende – 
skift – tager pause. 
 
Materielle ting: Stole – vandfontæne – 
sæbebeholdere badet – badeforhæng – 
bæredygtig kantine – blæsere i klasser 
Madautomat tilbage. 
Skoleleder og elevrådsformand har rundering i 
uge 9 om de materielle ting. 

5 PAUSE    30 min. Spisning – traktement bestilt (elever går hjem) 
6 Kommende 

budgetmodel og 
orientering om 
budget 2020 

Orientering – og 
drøftelser om 
retning - budget 
uden tal 

  45 min. Frede gennemgik status på økonomien 2019. 
Budget 2020 og forventet budget 2020 – som 
udmeldes endeligt til ledelserne i uge 9 



 

 

Skolen har nogenlunde ramt budgettet 2019 – 
akkumuleret overskud på kr. 600.000,- på og kr. 
300.000,- på SFO 
Derefter fremlæggelse af estimater for budget 
2020 og den nye tildelingsmodel. 
-Skolen har stærkt stigende udgifter til visitering 
af elever til specialklasseelever. 
Preben har spurgt til puljen i BogU budgettet 
omkring mellemformer – afventer disse til videre 
drøftelse i bestyrelsen. 
Da der ikke er bestyrelsesmøde før 2. april – 
indkaldes til et ekstraordinært møde med budget 
2020 som eneste punkt på dagsorden i løbet af 
marts. 
 

7 Skolebestyrelsessemi
nar 

Deltagelse i 
seminar i Aarhus 
d. 28. marts 

Link til 
mødet:  
 

 5 min. https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsesseminarer-2020 
Cecilie orienterede. Er givende hvis man har 
mulighed for det. Tema er data i 
skolebestyrelsesarbejdet. 
Skriv til Cecilie og Preben inden fredag d. 7. febr.  
Hvis du kan – de tilmelder derefter. 
Henriette vil gerne deltage. 

8 Møde i 
arbejdsgrupper.  

Arbejdsgrupperne 
mødes og laver 
aftaler med 

** Oversigt  30 min. 22. april er fællesspisning 
Møde i arbejdsgruppen. 25. februar kl. 17.00 
Husk Kristian og Christine. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skole-foraeldre.dk%2Fartikel%2Fskolebestyrelsesseminarer-2020&data=02%7C01%7Cpreso%40aarhus.dk%7Ca4e83c12939a4ffdfb7d08d79e8bb582%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637152195192498492&sdata=jsHObgxpQJrRRbdVMr3SdPvUDc9fayYa%2BHAWdDDn7aI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skole-foraeldre.dk%2Fartikel%2Fskolebestyrelsesseminarer-2020&data=02%7C01%7Cpreso%40aarhus.dk%7Ca4e83c12939a4ffdfb7d08d79e8bb582%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637152195192498492&sdata=jsHObgxpQJrRRbdVMr3SdPvUDc9fayYa%2BHAWdDDn7aI%3D&reserved=0


 

 

Dialogmøde og 
fællesspisning i 
marts/april 
 

fastsættelse af 
datoer og indhold 

 

9 Høringssvar omkring 
indeklima – deadline 
14. februar 

Behandle og 
beslutte 

Bilag 
vedhæftet 

 15 min. Cecilie orienterede om rammen for høringssvar 
og mødet med Teknik og Miljø vedr. ventilation. 
Det er vigtigt at vi får midler til gennemførelse 
også af pædagogiske miljøer. 
Indeklima i det pædagogisk/didaktiske arbejde? 
(Rumvejleder) 
Cecilie og Preben mødes torsdag vedr. 
høringssvar til 14. februar. 

10 Nyt fra 
Forældre, formand 
Ledelse og 
medarbejdere 

 Trafik 
Bygnings 
renovering 

 20 min. -Orientering om ensretning ved Tunøgade – 
møde mandag med Trafik og veje. Her blev 
rundet trafik problemstillingerne omkring 
Samsøgades Skole. Afventer indkaldelse til 
borgermøde i ø-gaderne. Sikker skolevej skal 
prioriteres. 
Evt. formulering af trafik-politik – evt. 
arbejdsgruppe. 
Medarbejdere: SFO – Oprids af forskellige 
aktiviteter – herunder forældrekaffe hver 2. 
måned. Opfordring til at skrive om det ud til 
forældrene. 
AKT: Fri for mobberi i gang på 0. årgang – taget 
godt imod. 1.-3. starter forløb indenfor 3 uger. 



 

 

Rynkebyløbet er ved at planlægges. Udvides med 
fokus på børn med lungesygdomme. (tema) 
Ny pædagog ansat pr. 1. januar i Pusterummet. 
Lærerne: Uge 10 (skolefest – temaugen) er ved at 
planlægges – Skolen bliver lavet om til en hel by. 
Ledelsen. 
Arbejdes med AULA – så forældre på årgangen 
kan skrive til hinanden. 
 
Anvendelsesstrategi for principper for AULA 
Cecilie har modtaget det i dag. Deles. 
 
Etablering af ny mappestruktur – der gør et letter 
for bestyrelsen at have overblik over 
bestyrelsesarbejdet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Punkter til kommende møder: 
 



 

 

- AULA og kommunikation mellem skole og hjem  
- Trafik politik – arbejdsgruppe. 

 
 


