
 

 

 
Mødetype: Virtuelt Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen og SFO-forældreråd 
Sted: Virtuelt – platform MEET 
Mødeleder: Cecilie – Virtuelle regler opridses i starten af mødet (Preben) 
Dato og tid: 6. maj kl. 19.30 – 21.01 
Deltagere (fremmødt): 
Alfred, 5. E 
Mathias, 8. W 
Henriette Juhl 
Cecilie Harrits 
Ingrid Mose 
Margit Holmgaard 
Christel Mortensen 
Christian Nielsen 
Jeanni Andreeva 
Louise Carrøe 
Carl Edney 
Karsten Jaquet 
Ture, PL indskoling 
Trine, PL udskoling 
Preben, skoleleder  
 
Afbud 
Torkil Bukkehave 



 

 

Kit 
Referent: Hanne H 
 
 Emne (og 

ansvarlig
) 

Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forberedelse 
til punktet 

Proces Af
sat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkende
lse af 
dagsorde
n (alle) 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 1 
mi
n.  

 

2 Chromeb
ook til alle 
elever fra 
2.-9. 
klasse fra 
skoleåret 
20/21 

Drøfte 
værdier og 
holdninger til 
indførelse af 
Chromebook 
til vores 
elever 

2 bilag 
Vedhæftet 
Spørgsmål fra 
side 9-12 
(I materialet 
”præsentation 
til 
skolebestyrelse
r”) 

1) Indledning 
2) Derefter 1 
minut til hver 
Hvilke 
umiddelbare 
tanker gør du 
dig om brugen 
af computere i 
undervisningen
? Hvad er din 
umiddelbare 
holdning til, at 
alle elever skal 
have en 
computer med 
hjem? 

25 
mi
n. 

Generelt enighed om, at det er god idé, at alle børn får muligheder 
for at tilgå samme it-redskab. 
Fakta: 
-Robust model 1,3 kg. 
-Kommunen udlåner Cromebook (CB) til eleverne, afleveres ved 
skolestop eller flytning til anden kommune. Udskiftes ca. hvert 
andet år 
-Kommunens forsikring dækker, elever drages dog til ansvar ved 
”forsætlighed”  
- Der er lagt op til, at eleverne tager CB med hjem dagligt, lader op 
hjemme – på skolen kun ”nødopladning”. Batteriet holder 8-10 
timer 
-Sikkerhed/GPDR – lukket system i Google Education, CB kodes 
med begrænsninger 
Drøftelse af rammer og retningslinjer: 
-Vigtigt med retningslinjer – forskellige for hhv. ind- og udskoling: 



 

 

3) afrunding og 
det fortsatte 
arbejde 
 

Skabe balance ml. skærmarbejde og andre former for 
undervisning 
- Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for brugen (hvad vil 
vi på Samsøgades Skole ift. digital dannelse og digitale 
kompetencer?  
- Hvordan bruges CB – pædagogisk? i pauser? hjemme? 
- Hvad med internetforbindelse i hjemmene, dækker det? 
- Hvordan sikres CB, når de er med i SFO, fritidsaktiviteter? 
- evt. aflåste skabe – hvor? 
Punktet er dagsordenspunkt på kommende bestyrelsesmøde med 
ønske om også at inddrage medarbejdernes perspektiv.     

3 Coronask
ole 
Opfølgnin
g, runde 
med 
opsamling 
fra 
forældre+ 
spørgsmål  

Skolebestyrel
sen har 
opsamlet fra 
forældregrup
pen + samt 
tilbagemeldin
ger fra 
pædagogiske 
ledere, elever 
og 
medarbejdere 

Bilag: 
Spørgsmål fra 
bestyrelsen: 
 

Indledning – 
herefter runde: 
1) Elever (5 
min.) 
2) 
Forældrevalgte
: status fra 
årgange 1. min 
pr. årgang 
3) SFO-
forældreråd (5 
min.) 
3) 2x5 min. 
pædagogiske 
ledere 

55 
mi
n. 

Eleverne: 
-Specielt i begyndelsen af perioden af fjernundervisningen var der 
generelt for mange opgaver og for lidt hjælp, ensformige opgaver.  
Udfordringer for mange med internet – mange pressede, specielt 
2-sprogede, som også har skulle tage sig af mindre søskende.  
Undervisningen er blevet bedre undervejs. 
-Genåbning for 0.-5. klasse er forløbet godt. Det er rart at komme i 
gang, og det er ok at være delt op, dog savner nogle venner i den 
anden halvdel af klassen.  
Forældrene: 
-Der er taget godt hånd om de børn, der er i gang igen. Trygt at 
være tilbage, tid til fordybelse og store kram. Generelt hårdt at 
være hjemme i så lang tid 
- Bekymring for de ældste elevers trivsel, motivationen faldende  
- Godt med Google MEETS + sociale MEETS, som ikke har et fagligt 



 

 

5) 5 min. 
Medarbejdere 
6)15 min. 
spørgsmål 
7) 5 min. 
Afrunding – 
hvad skal vi 
tage med i det 
videre arbejde? 
 
 

indhold, individuelle samtaler med lærerne  
-Stor ros til skolen, lærerne og ledelsen for håndteringen – der er 
skabt gode rammer 
SFO-pædagoger: 
-Et privilegium at kunne fokusere på mindre grupper børn, små 
grupper med plads det det relationelle 
-Børnene er glade, gode til at omstille sig – leger med andre, nye 
aktiviteter, trives og blomstre – trods store begrænsninger 
-Udfordring, jo flere børn der kommer  
Lærere: 
-Børnene er gode 
-Flere udfordringer for lærere med dobbeltrolle 
(fjernundervisning og uv. på skolen), der er blevet flere møder 
-Forsøger ”opdækning” på de børn, der stadig er hjemme, så de får 
det, de skal have. Stort fokus på trivsel 
-De ældste føler sig længere væk, nu hvor de mindste har fået 
adgang til skolen 
Ledelsen: 
-Stor ros til lærere og pædagoger for stor omstillingsparathed 
-Fokus på videndeling for at kunne bruge det, der fungerer – og 
styrker trivslen (f.eks. sociale MEETS) 
-Ift. sårbare børn er der et tæt samarbejde med klubben  
-Hvad kan vi bringe med fra fjernundervisningen efter Corona? 
Der kan udvikles på de ting, der har fungeret godt 
- Skolen får mange ideer og input fra forældre; skal dog hele tiden 
cleare af, hvad der er muligt og hvad er ikke jf. retningslinjer fra 



 

 

Sundhedsstyrelsen. Har daglig kontakt med den sundhedsfaglige 
person i Børn og Unge  
-Først efter næste udmelding fra Statsministeriet ved vi, hvad 
næste åbning indebærer – og hvordan betingelser bliver – og hvad 
det konkret betyder for Samsøgades Skole 
Skolen melder ud, så snart der er nyt!     

4 Beslutnin
ger fra 
formands
kab 

Nedsætte 
arbejdsgrupp
e sidste 
skoledag og 
dimission for 
9. klasser. 
Efter d. 10.05 

 Interesserede i 
at deltage i 
arbejdsgrupp-
en melder ind 
på chat 

 Der skal planlægges en afslutning for 9. klasserne snarest. 
Det er vigtigt for udskolingen at få taget godt afsked med skolen. 
-9. klasse + lærere planlægger  
-hvad kan skolebestyrelsen bidrage med? 
Margit med i gruppen. Flere er velkomne til at deltage. 

10 Nyt fra 
Forældre, 
formand 
Ledelse 
og 
medarbej
dere 

Skriftliggøres 
og 
rundsendes 
inden mødet. 

 Mulighed for 
spørgsmål til 
det rundsendte 

10 
mi
n. 

-Rart, at SFO-forældreråd deltager i møderne  
-Den digitale kontakt (MEETS) fortsætter ift. bestyrelsesarbejdet 
og orientering fra skolen. Snarest efter Statsministeriets 
udmelding d.d. eller den 08.05 
 
Skolebestyrelsesvalg: Meld tilbage, hvem der ønsker genvalg og vi 
sætter en proces i gang ift. afholdelse inden sommerferien. 
 

 
 
Punkter til kommende møder: 
 



 

 

- AULA og kommunikation mellem skole og hjem  
- Skolemad 
- Alkoholpolitik 
- Princip for digital dannelse/digitale kompetencer/brug af it på skolen 
- Møde plan skoleåret 2020/2021 
- Skolestart august 2020 


