
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Personalerummet 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 18. juni kl. 17.30 – 19.00  
Deltagere (fremmødt): Torkil, Christine, Henriette, Christel, Jeanni, Cecilie, (forældrevalgte) Mathias og Alfred (elevråd), Karl, 
Louise (Medarbejderrepr.), Trine, Ture og Preben( ledelse) 
Referent: TK/TS 
 
 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 Princip for digital 
dannelse m.v. 

Udkast skal 
drøftes med 
henblik på 
vedtagelse til 
august 

Læs bilag Drøfte 20 min. - Et godt udspil. Griber både dannelse, 
kompetence og forståelse hvilket gør det 
overskueligt. Vi får behov for det i et 
fremtidige arbejde med Chromebooks.   

- IT i skoletiden: Formuleringen af at 
”inddrage” kan misforstås. Der kunne stå 
anvendes i stedet.  

- At vi får eleverne klædt på til at begå sig 
med en computer. Vigtigt med fokus på, 
hvordan eleverne begår sig på en go måde.  



 

 

- Det kommer til at handle meget om 
Chromebooks og knap så meget om digital 
dannelse, hvilket er væsentlig.  

- Hvordan opbevarer man Chromebook i 
SFO? 

- Fokus på at klæde forældrene på.  
- Vigtigt hvordan man agerer i det digitale 

rum 
Princippet justeres og skal med i MED og 
elevrådet inden det besluttes på kommende 
bestyrelsesmøde til september.  

3 Skolebestyrelsens 
møder i skoleåret 
2020/21 

Der er udfærdiget 
et udkast på 
baggrund af 
opsamlinger fra 
mødet sidst. 
Besluttes 

Læs bilag Beslutte 10 min. En blanding mellem fysiske og virtuelle møder, 
for at mødes oftere.  
Godt med mange møder (forældre) 
Mange møder (udfordrer medarbejdere) 
Tidspunkterne kan placeres anderledes.  
Dobbelttjekke datoer (der er fejl) 
Første møde bør ikke være virtuelt, da der skal 
vælges formandskab. Første møde er 17. august 
og er ved fysisk fremmøde 

4 Skoleårets 
planlægning 
Orientering fra 
ledelsen 

Orientering om 
fagfordeling, 
skemaer, 
ressourcer og 
dagsstruktur 
næste skoleår 

 Orientering 15 min. Vi har lavet fagfordeling 3 gange de sidste tre 
måneder. Har kostet mange ressourcer.  
Fagfordelingen er kommet sent i gang pga. 
Corona. Vi har forsøgt at inddrage, men har ikke 
kunnet i samme omfang, som vi plejer.  



 

 

Skemaer er i gang med at blive lagt. Vi håber de 
er færdige til udgivelse inden ferien, men ellers 
bliver de eftersendt.  
Dagsstrukturen fortsætter med mødetid og med 
pauser.  
UUV-båndet rykkes til ti pausen i stedet for 12 
pausen. De store elever må ikke forlade skolen i 
10 pausen. 
Fagfordelingen går op.  
Vores ressourcer er, af flere årsager, presset 
kommende år, hvilket betyder at der ikke er TVO 
timer i samme omfang som tidligere.  
Musikskolen fortsætter. Vi fortsætter formativ 
feedback på kommende 5. og 9. årgang. 
Tysk og fransk bliver større hold. 
Skolebestyrelsen er orienteret, men vil gerne 
have været inddraget tidligere.  
Skolebestyrelsen udtrykker ønske om at få lavet 
en analyse af budget og tildelingsmodel og 
ønsker at vi får hjælp udefra til dette. 
 
Karl oplever at mange skoler er pressede på 
økonomien og at den nye tildelingsmodel ikke 
har hjulpet på dette. Det opleves at stort set alle 
skoler har brug for at der undervises op til 
maksimalt undervisningstimetal. 



 

 

 
Der bliver årgangsforældremøder med 
lederdeltagelse og plads til skolebestyrelse og SF-
forældreråd. 
 
Der er planlagt et fokus på skolehjem-
samarbejdet i det kommende år. Der skal blandt 
andet afholdes et aftenmøde for alt pædagogisk 
personale om emnet. 
 
Vi skal have placeret tilsynspunkter for 
skolebestyrelsen i årshjulet. 
 

5 Status og opfølgning 
på afholdelse af 
valget til 
skolebestyrelsen 

  Orientering 10 min. Dette er der orienteret ud om skriftligt. 
Der var ikke kampvalg, men der er valgt de 
medlemmer der skal bruges til en fuldtallig 
bestyrelse. 

6 Kommunikation til 
forældre vedr. 
skolegang og Corona 

  Orientering 5 min. Vi ved ikke præcist hvad der sker efter ferien. Vi 
afventer en udmelding fra 
undervisningsministeriet og efterfølgende Børn 
og Unge. 

7 Nyt fra elevrådet   Orientering 10min Der skal gøres noget ved blæsere, da der er rigtig 
varmt på skolen. 9. klasserne er glade for at de 
må udlevere karameller. Alfred og Mathias er 
begge med i film, som ligger på hjemmesiden.  



 

 

Det er svært for 9. årgang at motivere sig for 
MOT. Forslag om at lave en MOT-patrulje. 

8 Information fra 
Forældre 
Medarbejdere 
Ledelse 

  Orientering 10 min. Fra forældre: 
Der mangler punkter fra sidst, som skulle have 
været på dette mødes. Det følges der op på. 
Forslag om at guide nye forældre og elever ind 
via Hjarnøgade. 
Spørgsmål om Berlinturen bliver til noget? Det 
forventer vi, men afventer retningslinjer i forhold 
til Covid-19. 
Fra ledelsen: 
Der afholdes sidste skoledag for 9. årgang d. 25. 
6. Det bliver primært for udskoling, men også 
karameluddeling til indskolingen og virtuelle 
indslag samt dimission - forhåbentlig udenfor. 
Sidste skoledag d. 26. 6. afholdes med virtuel tale 
og sang. Almindelig længde af dagen fra 0.-5. for 
6.-8. fra 10.00-12.30. 
Der er arrangement for kommende 0. klasse d. 
24. 6. 

9 Nørrebrohallen Skal skolen afgive 
støtteerklæring? 

Henriette 
informerer 

Beslutte  Der er en far til to børn på skolen, der er 
engageret i at udvikle på Nørrebrohallen. 
Kommunen har planer på den lange bane, men 
indtil det bliver effektueret, kan der tænkes 
kreativt på arealet. Der søges lige nu 
støtteerklæringer fra områdets brugere. 



 

 

Skolebestyrelsen ønsker at bakke op om 
initiativet. 

10 Evt.   Orientering   
 
 

Kommende punkter til dagsorden: 
- AULA og kommunikation mellem skole og hjem  
- Hjemmesiden 
- Skolemad 
- Møde plan skoleåret 2020/2021 
- Skolefoto 

 


