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Corona 

Corona har sat dagsordenen for langt størstedelen af skoleåret for alle på Samsøgades Skole. Derfor er 

det på sin plads at indlede årets beretning med en kæmpe tak til elever, forældre, medarbejdere og 

ledelse for at navigere i en usikker og omskiftelig tid. Tak til ledelsen for at finde de bedst mulige 

løsninger, når der kom nye retningslinjer, tak til medarbejdere for hurtige omstillinger og for at tage 

hånd om elever og undervisning – også under nedlukningen. Tak til alt teknisk og administrativt 

personale for at være med til at sikre, at de sundhedsfaglige forhold på skolen er i orden. Tak til jer 

forældre for at samarbejde og bakke op om lærere og pædagoger og jeres børn i hjemmeskolen. Og 

ikke mindst en kæmpecadeau til alle skolens elever – vi ved godt, at det har været en svær periode for 

mange af jer – og vi glæder os til, at skolen efter sommerferien forhåbentlig er mere normal, så vi også 

kan få indhentet noget af alt det, I – både fagligt og socialt – har måttet undvære i krisen. 

 

Også for skolebestyrelsen har året været præget af corona. Med undtagelse af to møder er alle møder 

afholdt online, og vi har ikke helt kunnet arbejde så målrettet og stabilt, som vi kunne ønske. Der har 

gennem hele skoleåret været tæt kontakt mellem skoleleder og især formandskab om 

coronasituationen, og vi har også haft flere korte ad-hoc-møder, hvor vi har drøftet udviklingen. 

Elevrådet har givet os vigtig viden om elevernes trivsel og oplevelse af onlineundervisningen 

undervejs. Tak også for input fra alle jer forældre – det betyder meget, at I svarer, når vi skriver ud på 

aula – det er med til at kvalificere vores arbejde og hjælper os til at få øje på, hvis der har været brug 

for justeringer eller særlige indsatser undervejs.  

 

Her følger lidt om, hvad der ellers har optaget os i årets løb: 

 

Chromebooks og princip for it, digital dannelse og teknologiforståelse 

I begyndelsen af skoleåret fik alle elever fra 2.-9. klasse en personlig chromebook. Den kommunale 

beslutning gav anledning til, at vi i bestyrelsen fik vedtaget et nyt princip for it, digital dannelse og 

teknologiforståelse. Princippet er lavet med input fra elever, medarbejdere og forældre og tager afsæt i 

et ønske om at ruste eleverne til at kunne begå sig digitalt, men samtidig med et stærkt fokus på at 

undervisningen er varieret, og at det digitale kun inddrages, når det er pædagogisk og didaktisk 

meningsfuldt i undervisningen. I kan læse princippet her: 

https://samsoegadesskole.aarhus.dk/media/49827/20-10-27-princip-for-it-digital-dannelse-og-

teknologiforstaaelse.pdf 

 

Skolestart og legepladsmøde 

I september inviterede skolebestyrelsen sammen med en håndfuld indskolingsforældre kommende 

skolebørn og deres forældre til legepladsmøde i skolegården. Vi vil meget gerne give forældre til 

kommende skolebørn mulighed for at møde andre forældre og stille spørgsmål til os om, hvordan det 

er at have barn på Samsøgades Skole. Vi havde et par gode timer med mange interesserede besøgende, 

og vi ser frem til at gentage arrangementet næste skoleår. Hvis nogle har lyst til at stille op, må I 

endelig give os besked. 

 

Udskudt klassedannelse 

Når de nye 0. klasser begynder i skole efter sommerferien, bliver det på en ny måde. Den endelige 

klassedannelse er nemlig først på plads 13. december. Hen imod klassedannelsen vil eleverne lære 

https://samsoegadesskole.aarhus.dk/media/49827/20-10-27-princip-for-it-digital-dannelse-og-teknologiforstaaelse.pdf
https://samsoegadesskole.aarhus.dk/media/49827/20-10-27-princip-for-it-digital-dannelse-og-teknologiforstaaelse.pdf


rutiner, traditioner, dagstruktur og skolens nærmiljø at kende, og der vil blive arbejdet på at skabe 

gode relationer mellem alle børnene på årgangen. 

I skolebestyrelsen har vi to gange haft besøg af børnehaveklasselederne, der har haft et stærkt ønske 

om at arbejde pædagogisk med at danne de bedst mulige klasser for alle børn. Vi tror meget på, at det 

skaber kvalitet for børnene, og vi ser frem til at høre om skolestarten og de erfaringer, medarbejdere 

og forældre gør sig.  

 

Byggeri 

Som mange af jer har bemærket, er der stillads i skolegården for tiden. Det betyder, at vi ENDELIG er i 

gang med at forbedre indeklimaet og modernisere vores klasseværelser på skolen. Der er ad flere 

omgange givet penge til modernisering af skolen, og efter mange års pres – ikke mindst fra eleverne, 

der sidste sommer lavede et læserbrev og fik besøg af rådmanden – er projektet endelig i gang. 

Træerne vokser naturligvis ikke ind i himlen, og vi ved endnu ikke, hvor mange penge, der er brug for, 

hvis alle klasselokaler og reposer skal renoveres. I øjeblikket arbejdes der på et prøvelokale med nye 

vinduer, ventilation og akustiklofter – vi er meget spændte på, hvordan det bliver. Tidshorisonten for 

hele projektet er opstart af projektet ved udgangen af 2021 og færdiggørelse i løbet 2022 (om alt går 

vel). Der er tvivl om hvor vidt det afsatte budget til ombygningen er tilstrækkeligt. Derfor arbejder 

skolebestyrelsen på at der politisk prioriteres midler til at alle klasseværelser kan renoveres, som en 

del af projektet. 

 

SFO- og SFO-forældreråd 

Vi har i indeværende skoleår haft to fællesmøder med SFO-forældrerådet, hvor vi har talt om, hvordan 

det går i SFO’en, og hvor SFO-forældrerådet også er kommet med gode input til andre emner 

vedrørende skolen, bl.a. skoleindskrivning. Derudover har vi naturligvis haft et særligt fokus på, 

hvordan coronaorganiseringen i SFO’en har fungeret for børn og medarbejdere. SFO-forældrerådet er 

alle forældres talerør, når det handler om forhold i SFO’en, og der er god dialog mellem 

skolebestyrelsen og rådet. Skolebestyrelsen drøfter i øvrigt løbende også SFO’en. Her ser vi frem til, at 

forældre i det nye skoleår igen kan få et lidt bedre indblik i hverdagen for børnene i fritidsdelen. 

 

Trafik 

Som en del af den trafikale fredeliggørelse af kvarteret blev Thunøgade spærret ud mod Ny 

Munkegade, og vi oplevede på skolen, at det gav yderligere kaos på Ny Munkegade om morgenen, fordi 

det blev alt for besværligt at aflevere børn i Hjarnøgade. Derfor gik vi i dialog med Teknik og Miljø om 

at få vendt kørselsretningen, så børn, der bliver afleveret i bil, nemmere kan sættes af i Hjarnøgade. 

Det er heller ikke en løsning, der forhindrer, at morgentrafikken kan føles massiv omkring skolen, men 

vores vurdering var, at det var vigtigt at få presset væk fra Ny Munkegade, fordi bilerne her kører 

hurtigere, og vejen er sværere for børnene at krydse. Der er sat ekstra skolepatrulje på ved 
Hjarnøgade og Samsøgade, så børnene her bliver hjulpet sikkert over vejen.  

 

Vi kan ikke undgå morgentrafik omkring skolen, men det er afgørende vigtigt for elevernes sikkerhed, 

at I som forældre hjælper med gode vaner – både for børn, der går og cykler og for dem, der bliver 

kørt. Mind jeres børn om, at vejene skal krydses ved fodgængerfeltet – også selv om de skal gå lidt 

længere – og kører I i bil, så er der Kiss-and-ride-pladser i Hjarnøgade. Lad være med at standse i Ny 

Munkegade, der opstår alt for let farlige situationer. 

 

 

 



Høringssvar 

Skolebestyrelsen har i løbet af året lavet to høringssvar.  

 

Det første vedrører en ny model for kvalitetsopfølgning på skolerne, hvor den kvalitetsrapport vi hidtil 

har arbejdet med erstattes af kvalitetssamtaler og løbende opfølgning. Skolebestyrelsen bliver en 

central del af arbejdet med den nye model og arbejdet med den begynder i det kommende skoleår. 

 

Det andet var kommentarer til kommunens 10-årige anlægsplan, hvor vi med henvisning til en analyse 

af indeklimaet på skolen opfordrede byrådet til at sikre midler til at vi kan nå helt i mål med den 

tekniske modernisering af skolen og at de også afsætter midler til en tidssvarende pædagogisk 
modernisering. 

 

AULA 

I bestyrelsen har vi et ønske om at kommunikationen på AULA er overskuelig og ensartet, så vi sikrer, 

at alle får den information, de har brug for – men ikke mere – og at alle ved, hvor de kan finde lektier, 

ugeplaner osv. Derfor er vi kommet med anbefalinger til, hvordan skolen i fremtiden kan 

systematisere brugen af AULA, og vi har igangsat et arbejde med at få lavet en egentlig 

anvendelsesstrategi. Corona har dog forsinket processen, så vi arbejder videre med sagen i det 

kommende skoleår. 

 

Budget 

En del af skolebestyrelsens arbejde er også at godkende skolens budget. Med virkning fra skoleårets 

start i august 2020 blev skolerne i Aarhus Kommune tildelt ressourcer efter en ny model. Samlet set 

har det medført, at Samsøgades Skole har fået tilført ekstra økonomiske midler og at noget af den 

tidligere budgetusikkerhed er forsvundet.  

 

Vi er glade for, at vi har et budget i balance, og at vi har set en meget ansvarlig budgetlægning og 

styring fra skolens ledelse. Men der er altid ekstra tiltag, vi gerne vil have økonomi til. Vi håber, at 

årets finanslov og de kommunale budgetforhandlinger tilfører ekstra midler til skolerne i Aarhus.  

 

Med ønsket om en god sommer til alle, 

 

Skolebestyrelsen 


