
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Virtuelt 
Mødeleder: Henriette 
Dato og tid: 16. december kl. 17.30 – 18.45 
Deltagere (fremmødt): Christine, Jakob, Søren, Torkil, Jeannie, Henriette, Cecilie, Karl, Preben 
Referent: Preben 
Afbud: Christel 
 
 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 november 

Dagsorden 
godkendes  
(beslutning) 

Dagsorden 
læses 

Beslutte 1 min.  Godkendt 
 
Godkendt 

2 Nyt fra elevrådet    10 min Tiltag fra sidst ikke gennemført 
3 Orientering COVID 

19 og skolens 
hverdag og 
håndtering 

   20 min Orientering med besvarelse af spørgsmål fra 
ledelsen. 
Bl.a. blev der spurgt ind til skolens fokus på 
udsatte børn i situationen. 
Samtidig spørgsmål til fjernundervisningen for 
5.-9. årgang 
Der blev også orienteret om Børn og Unges 
udmeldinger om genåbning efter juleferien. 



 

 

Informationen er på gået alle forældre på skolen 
– onsdag d. 16. december på AULA 

4 Høringssvar vedr. 
kvalitetsopfølgning  

Endelig beslutte 
afgivelse af 
høringssvaret 

Læs evt. 
bilag 

 5 min. Cecilie og Preben præsenterede væsentlige 
områder fra materialet.  Samt de 
opmærksomhedsområder vi skal have som 
bestyrelse. 
Det lokale versus det centrale 
Cecilie og Preben afsender høringssvar d. 18. dec. 
Materialet kommer ud sammen med 
høringssvaret torsdag. 

6 Bandklubben Skolen udvider i 
fremtiden 
samarbejdet med 
Aarhus 
Musikskole, med 
et nyt tilbud for 9-
14 årige i fritiden 

Se bilag Lars-Ole fra 
Aarhus 
Musikskole 
deltager i 
punktet 

20 min  
Lars- Ole fortalte om projektet. Derefter blev der 
stillet spørgsmål til projektet. 
Vi starter projektet om som et pilotprojekt det 
første år  og genoptager det senere på møde – 
sammen med Musikskolen – i forhold til de første 
erfaringer og  den videre udvikling. 
Der var positive tilkendegivelser fra alle i 
bestyrelsen. 
Spørgsmål vi skal være undersøgende på: 
Hvordan kan skolen afse midler til den videre 
udvikling? 
Hvordan anvendes projektet i samarbejde med 
Musiklærere/SFO og Klub-delen? 



 

 

7 Information fra 
Forældre 
Medarbejdere 
Ledelse 

  Orientering 10 min. Intet nyt fra forældre. 
Medarbejderne: Der afholdes sidste skoledag 
med virtuel fællessamling fredag. 
Ledelsen: Der er nu ringet rundt til de forældre 
vedr. Indskrivning til kommende 0. klasser man 
ikke har hørt fra. Gode samtaler med kommende 
forældre. 
Vi forventer p.t. 2 klasser med ca. 45 elever i alt. 
Ledelsen takkede for bestyrelsens arbejde i dette 
kalender og ønskede alle en glædelig jul. 
 

8 EVT. Skolefoto-
grafering 2021 

  5 Kunne man tale med DSF om pakkens omfang? 
Der har tidligere været undersøgt alternativer fra 
forespørgsel fra forælder. 
Beslutning: Vi fortsætter samarbejdet med DSF 
næste skoleår 
 

 
 
Kommende punkter: 
 
Brugertilfredsheds-undersøgelse 2020 
Økonomi status - Aarhus Aftalen - Budgettildelingsmodel 


