
 

 

 
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 
Deltagere: Skolebestyrelsen 
Sted: Samsøgades Skole – Virtuelt 
Mødeleder: Cecilie 
Dato og tid: 18. marts kl. 19.00 – 20.30 
Deltagere (fremmødt): Cecilie, Preben, Christel, Christine, Jakob, Karl, Thorkil, Thure, Jeanni  
Referent: Henriette 
 
 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.  Dagsorden godkendt.  
Forældre efterlyser, hvor de tidligere referater 
kan findes? De er ikke så synlige. 

2 Nyt fra elevrådet    10 min Ingen elevdeltagelse til møde, punktet udskydes 
3 Orientering COVID 

19 og skolens 
hverdag og 
håndtering 

Runde med 
opsamling og 
orientering 

  20 min Indskoling 0.-4. 
 - God stemning og glade børn, men man savner 
det normale heriblandt, at man kan vende tilbage 
til de pædagogiske indsatser og fordybelsen. 
 
Udskoling 5.-9. 
 - Man har ensrettet skemaerne, så eleverne 
møder ind til det samme.  
Der er afholdt terminsprøver for 9. årgang.  



 

 

Det er godt at mødes fysisk med eleverne igen 1 
dag om ugen, og man har været utroligt heldige 
med vejret, når fremmødet skal ske udendørs. 
 
Ledelsen 

- Skolen afventer udmelding om mere 
genåbning. Test af elever bliver udrullet 
nu. Det skal være klart til efter 
påskeferien. Lokalt er set-up ved at blive 
planlagt og test muligheden skal finde 
sted på skolen.  

- Der er trivsels fokus på de store elever og 
“Trivsel Midlerne fra statens pulje” bliver 
kanaliseret ud til der, hvor det gør godt, 
men det er endnu ikke drøftet med 
medarbejderne. 

- “Uddannelsesparathedsvurderingen” UU-
vejlederen er på sagen og har haft god 
kontakt til alle elever, der har haft det 
svært.  
 

Forældre 
- 0.-2. Generelt føles skolen som før og 

børnene trives, som om det var normalt. 
- 5.årgang glæder sig til at må komme 

tilbage igen. 



 

 

- Opfordring: Husk forældre 
fællesskaberne, man kan evt. lave 
forældre online banko eller andre hygge 
events. Inddrag gerne klasserådene. 

5. Henvendelse fra 
Midtbyens 
Dagtilbuds 
bestyrelse om 
sukkerpolitik på 
skolen 

Orientering om 
henvendelsen – 
drøftelse og evt. 
nedsættelse af 
udvalg i forhold til 
at lave et princip? 

  30 min. Drøftelsen: 
Udskoling - stor udfordring i at håndhæve/ styre 
energidrikke og yumyum, chips i forvejen. 
Eleverne må forlade skolen fra 7.klasse 
 
Indskoling - hvordan skal man håndhæve, at der 
har sneget sig en muslibar eller mælkesnitte ned 
i madpakken? 
 
Spørgsmål til bestyrelsen om det er det, vi vil 
bruge tid / energi på? Hvis vi skal arbejde videre 
med det, skal vi så inddrage forældrene 
(spørgeskema)? Skal vi i stedet for 
“sukkerforbud/politik” lave et sundheds princip? 
 
Enighed om at der skal kigges på det i en bredere 
forstand og vi skal kigge på børn og unges 
anbefalinger for sundhed. Flere meldte sig til en 
arbejdsgruppe, (Trine, Henriette og Jeanni)  

6 Information fra 
Forældre 
Medarbejdere 

  Orientering 10 min. Ledelsen: 



 

 

Ledelse - Der er lavet materiale til nye 0. klasser om 
udskudt klassedannelse samt 
introduktion til Samsøgades Skole.  

- B&U laver opfølgning på kvalitets 
undersøgelsen, der kommer møder/data. 
D. 22.3 går den nationale trivselsmåling 
ud og der kommer også opfølgning. 

 
7 EVT.    5 Henvendelse fra en forælder  “1 om dagen for 

Aarhus” - der er et nyt projekt fra “Alliancen for 
Nordens Reneste by” i samarbejde med Aarhus 
kommune, Teknik og miljø samt andre foreninger 
med miljøfokus. Det er en “samle affald” ordning, 
der støttes med puljemidler. Der er skabt kontakt 
til B&U og skolen inviteres senere til at være 
projektskole.  

 
 
Kommende punkter: 
 
Brugertilfredsheds-undersøgelse 2020 
AULA 
Elever på Samsøgades Skole – egenskoleandel  
 


