
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde - Virtuelt 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Virtuelt (link sendes ud lige op til mødet på AULA) 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 17. november kl. 19.00 – 20.00 
Deltagere (fremmødt): 
Referent:  
 
 Emne (og 

ansvarlig) 
Hvad skal vi 
udrette?  
 

Forberedel
se til 
punktet 

Proces Afsat 
tid 

Referat fra punktet 

1  Godkendelse af 
dagsorden (alle) 
Godkendelse af 
referat fra august 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 1 min.  Godkendt 

2 Lejrskoler i 
fremtiden 

Vi har p.t. 
lejrskoler på hhv. 
4. og 8. årgang. 
Lejrskolerne er 
forbundet med 
udgifter til 
overnatning og 
transport ets. 
samt lønninger til 
medarbejderne 

Se bilag 
(Følger 
senere) 

Beslutte 
 
Evt. i udvalg 

15 min. Indledning ved Preben omkring økonomi og 
forbrug ved lejrskoler.  Skal denne prioritering 
fortsætte? 
Der har tidligere været reduceret i antallet af 
lejrskoler. 
Forskellige indlæg – med fortsat prioritering af 2 
lejrskoler. Gerne drøftelse af indhold på 
lejrskoler i fremtiden. 
Kunne bredes mere ud (forbruget) henover hele 
skoletiden. 



 

 

efter 
overenskomst. 
Skolebestyrelsen 
bedes tage stilling 
til prioriteringer, 
der er mellem den 
daglige drift med 
TVO og andre 
tiltag – versus – 
gennemførelse af 
lejrskoler. 
 

Skal ses i sammenhæng ind i helt budget. 
Vi har en 7. årgang som afventer svar på hvor de 
må tage hen. 
Konklusion er at skolebestyrelsen anbefaler 
fortsat afholdelse af lejrskoler. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe der arbejde videre med afsæt i 
aftenens drøftelsr. 
Cecilie, Henriette og Torkil melder sig til 
arbejdsgruppe med oplæg inden 16. december. 
 
 
 
 

3 AULA Jeannie har i et 
udvalg været 
undersøgende på 
AULA opbygning 
om muligheder i 
forældresamarbej
det. 
Ud fra oplæg 
besluttes hvad 
udvalget bedes gå 
videre med i 
samarbejde med 
skolens ledelse 

Se vedhæftet 
bilag fra 
arbejdsgrup
pen. 

Drøftelse 29 min Oplæg fra Jeanni og Christel omkring fokus fra 
forældre. Der er lavet et flot forarbejde af 
arbejdsgruppen. 
 
Bilag vedhæftet fra oplægget. 
Generel drøftelse – med forslag om at 
arbejdsgruppen kobles sammen med skolens 
interne arbejde med kommunikation. 
Kunne få ekstern hjælp fra forvaltningen til det 
videre arbejde. 
 



 

 

4 Information fra 
Elever 
Forældre 
Medarbejdere 
Ledelse 

  Orientering 15 min.  
 
Forældre: Præsentation af ungdomsuddannelser 
fungerede ikke særligt godt. 
Spørgsmål til om Lucia gennemføres? 
 
 
Ledelse:  

- Alle fra 0. a tilbage på skolen igen – ingen 
smittespredning 

- Kontakt pr. telefon til alle 7. klasses 
forældre i dag. Der er fint styr på de 
procedure der er meldt ud. 

- Samarbejde med musikskolen om 
”Bandklubben” – fået midler og med 
opstart i januar. Kommende møde med 
musiklærere og pædagoger på skolen. 
Besøg af Lars-Ole på december møde. 

- Økonomi status kommer i december. Ved 
månedsopfølgning så det godt ud. FS 
deltager på december møde. 

- Frede og Preben i gang med analyse 
arbejde omkring Aarhus Aftalen og ny 
budgetmodels påvirkning. Frede deltager 
på decembermødet. 



 

 

- Vi arbejder lige nu på hvordan vi inden 
skoleindskrivningens udløb kan invitere 
forældrene udenfor til orientering af bh. 
Klasseledere og ledelse. Dato kommer 
snarest.  
85 potentielle skole startere: 
22 indskrevet 
16 anden skole 
4 elever udenfor distriktet ønsker os 
(søskende) 
Vi mangler at høre fra 47 familier 

- Skolen afholder Fælles pædagogisk aften 
onsdag. Dette omhandlende stærkere 
læringsfællesskaber. Mødet foregår 
virtuelt. 

- Eleverne i 4. årgang afholder koncert med 
musikskolen i midt december, som filmes 
og sendes til forældre (de må pt. Ikke 
deltage) 

- Der er aftalt kirkegang for 0. og 1. årgang i 
år. Kirkens kapacitet var begrænset. 

- Elevrådet er ved at opsamle viden og 
ønsker fra 7.-9. årgang om ønsker og 
forslag i Coronatiden 



 

 

- Vi har håndværkere på skolen. Ny 
rørføring og reparation af skorstene i 
gang. 

5 EVT.      
 
 

 


