
 

 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde + SFO- forældreråd 

Deltagere: Skolebestyrelsen 

Sted: Samsøgades Skole  

Mødeleder: Cecilie 

Dato og tid: 17. maj kl. 17.00 – 19.15  

Referent: Søren Bach 

 

 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 maj 

Dagsorden 

godkendes  

(beslutning) 

Dagsorden 

læses 

Beslutte 1 min.  Referat og dagsorden godkendt 

2 Nyt fra elevrådet   Orientering 10 min Der blev udleveret en oversigt på 4 sider fra 2015 

– 2021, hvor dagsordener blev gennemgået. 

Elevrådet har de sidste 7 år været usikre på, hvad 

de har at gøre med og hvilke ressourcer de har. 

Hvad har myndighed og hvad har de penge til? 

Der har været ca. 95 ting, de gerne vil have haft 

gennemført, hvor 7 ting kunne være gennemført, 

og 5 ting er blevet gennemført. Ofte materielle 

ting, toiletter, ventilation eller lignende. Det har 

givet en følelse af, at ting bliver ”pakket væk”, 

eller manglende lydhørhed. 



 

 

En meget synlig måde, at vise problematikken på 

– skolebestyrelsen må tage kritikken alvorligt og 

tage aktion på problematikken. Vi må have en 

kulturændring i bestyrelsen, dog ligger noget 

også i det daglige samarbejde mellem elevrådet 

og ledelsen/skolen. Der er brug for mere dialog 

og et link og bedre kommunikation mellem 

ledelse og elevrådet. 

3  Mødeplan for 

skolebestyrelsen  

2021/2022 

 Læs bilag  Beslutning  10 min. Årshjulet blev besluttet på forrige møde, og vi har 

endnu ikke lavet en blanding af fysiske og 

virtuelle møder før. 

Første møde forslås at være virtuelt på en time 

med en workshop på to timer. 

Årshjulet vedtaget. 

4  Skemaer og 

dagstruktur 

2021/2022 

 Orientering med 

efterfølgende 

spørgsmål 

  Orientering  15 min. Skemalægning, elever, fag, klasser og personale 

lægges nu. Der forsøges, at lave dage, der ikke 

bliver for lange.  

Den største ændring fra sidste år til i år, er at 

femte klasserne skal have svømning hele året, og 

ingen svømning fra fjerde klasserne, hvilket 

betyder femte klasse får mange timer i skoleåret 

2021/2022. 

Skemaerne vil forhåbentligt være klar før 

sommerferien, hvor de lægges på Aula. 



 

 

5  Skolens synlighed i 

lokalmiljøet 

 Oplæg ved Brian 

fra SFO-

forældreråd 

  Drøftelse  15 min. Skolen bør være det vigtigste element i et 

lokalsamfund, og skolen børe være mere synlig i 

lokalmiljøet. Her er børn og børnefamilier, det 

må gerne kunne ses. Synlighed er mere end SoMe 

og artikler, det er også fysisk synlighed i 

lokalsamfundet. Man kan åbne op, trappen gøres 

mere spændende, skråningen bruges som 

promovering, synlig skiltning, bannere eller 

lignende. Måske også skiltning på selve skolen, Å 

- hus og Ø – hus osv. På grund af fredning, er der 

regler for hvad vi må og ikke må.  

Der nedsættes et udvalg af elever, medarbejdere 

og bestyrelsesmedlemmer.  

 Pause 10 min. Her besigtiges 

Mock Up lokalet 

  10 min.  

6  SFO-forældreråd og 

skolebestyrelse – 

fælles temaer 

 Hvad har vi hver 

især fokus på i det 

kommende år – og 

forslag til fælles 

temaer. 

Dialog og 

Fællesspisning 

 

   Drøftelse og 

beslutning 

 30 min. Der blev drøftet struktur mellem SFO-

forældreråd og skolebestyrelsen samt forhold, 

der går på tværs. Musikband og Idrætsforening 

er eksempler på det. Skole-hjem-samarbejde kan 

være et andet eksempel samt legepladsdage samt 

temaer i bredere forstand. 

Man kunne have en SFO-repræsentant i 

skolebestyrelsen. 

 



 

 

 

 

7 Besøg af Anders – 

vedr. etablering af 

Nørrestenbro 

Idrætsforening 

Kort oplæg fra 

Anders om 

tankerne + 

spørgsmål 

 Orientering 20 min Indbydelse til skolen om, og debat om at være 

med til at bakke op om, støtte op om mere idræt i 

kvarteret. Der bør være potentiale i at koble 3 

skoler, 9 børnehaver og en klub i et samarbejde 

om idræt. VIA UC kan være med i samarbejdet. 

Infomøde og udviklingsarbejde efteråret 2021. 

Opstart januar 2022. 

Bestyrelsen vil gerne understøtte og give bud på 

det, i det kommende skoleår. Der undersøges om 

skolen kan være hjemsted for foreningen. 

8 Skolebestyrelsens 

årsberetning 

Oplæg fra Cecilie Læs bilag Beslutning 10 min Formanden har ikke så mange kommentarer, der 

takkes for arbejdet, og hvis vi har kommentarer 

kan vi komme med dem hen over weekenden.  

9 Information fra 

Forældre 

Medarbejdere 

Ledelse 

     15 min Hvordan kan undervisning i tysk understøttes i 

det kommende år? 

Besøg af de kommende forældre i 

børnehaveklassen. 

Dejligt at vende tilbage det normalemed med 

sommerture og lejre igen. 

Vi har fået mange nye børn over de sidste par 

måneder, hvor FB – siden har været vigtig. 

9 EVT.    5  



 

 

 

 

Kommende punkter: 

 

Brugertilfredsheds-undersøgelse 2020 

AULA 

Elever på Samsøgades Skole – egenskoleandel  

 


