
 

 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: Skolebestyrelsen 

Sted: Samsøgades Skole  

Mødeleder: Cecilie 

Dato og tid: d. 16. august kl. 17.30 – 21.00  

Deltagere (fremmødt): Jacob, Cecilie, Henriette, Christel(forældrevalgte) – Karl, Charlotte og Karsten(medarbejderrepræsentanter) 

Referent: Preben 

 

 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 juni 

Dagsorden 

godkendes  

(beslutning) 

Dagsorden 

læses 

Beslutte 1 min.  Godkendt 

2 Konstituering af 

skolebestyrelsen 

Der skal vælges 

en formand og en 

næstformand 

  10 min. Cecilie valgt som formand 

Henriette valgt som næstformand 

 Tillykke med valget 

 

Skolebestyrelsen kan altid konstituere sig på ny ved 

udtrædelse og suppleringsvalg. 

 

3 Nyt fra elevrådet   Orientering 10 min Ingen deltagelse fra elevråd 



 

 

4 Information fra 

Forældre 

Medarbejdere 

Ledelse 

  Orientering 20 min Ledelse: 

- Vi er kommet ok i gang på skolen. 

- Dog måtte vi allerede mandag d. 9. august 

bede 9. klasserne om at blive hjemme én dag – 

indtil vi fik et overblik over smittede. 

- D. 16. august måtte vi sende begge 0. klasser 

hjem – da der var smitte, som sundhedsfagligt 

søndag blev vurderet til dette.  

- Mock-Up – lokalet er endnu ikke færdigt. Det 

er meget forsinket. Vi ser frem til at kunne se 

det færdigt i uge 34 

- Skoleleder har haft økonomi opfølgning – 

budgetterne holder. Dog er der en stigning i 

antallet af elever visiteret til spc. Klasse. 

Skolebestyrelsen får en længere orientering ved 

den officielle budget redegørelse ved udgangen 

af september. 

- Elevers deltagelse i oversættelse af 

kommunens antimobbestrategi. 

- Move arrangement for 5. klasser starter i 

morgen 

- Vi deltager i Børn og Unges 

kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2021 

med to teams 

- Vi deltager i et kompetenceudviklingsprojekt 

SNL (stærkere naturfaglige fællesskaber) i 

dette skoleår med 4 lærere. Et landsdækkende 

projekt drevet af VIA 

- Der er stadig kviktest indtil udgangen af 

september i gymnastiksalen. 



 

 

- I denne uge er der indledende møde omkring 

skiltning på skolen. Når elevråd er dannet 

bliver de inddraget i arbejdet sammen med 

udvalgte forældre(brugere) 

 

Medarbejdere: 

- Havde en rigtig fin skoledag med 1. klasserne. 

Dagen efter kom 0. klasserne – fint med besøg 

af 3.a og venskabsklasse der sang skolesangen 

– flag alle og forældrene kom med ind og så 

klassen. God start med udvikling af rutiner – 

det at gå i skole. Der er ca. 21 i hver klasse 

- Rart at være normaliseret. Der er dog behov 

for at lave gode samværsregler i udskolingen. 

- Svært at kende regler – men dette har skolen 

lavet aftaler om at skoleleder er tovholder for 

at videndele regler og retningslinjer for 

COVID 19 

- Der forsøges med forskellige måder – at 

undervise på – ved hjemsendelse. Der har 

samtidig været Chromebook teknologiske 

problemer. 

- 9. klasse skal til København på lejrtur i uge 45 

SFO:  

- Tilbage til normal drift. Det er børnene meget 

glade for. De daglige pædagogiske tilbud bliver 

også bedre og bedre. 

- 0. klasserne kommet godt i gang. Mange 

benyttede at komme i SFO i uge 31 



 

 

- Politiet har været meget synlige ved skolestart 

Forældre: 

- Møde med Rådmand d. 25. august.  

- Skolebestyrelsernes dag d. 30. november – kan 

kombineres med et møde. 

- Spørgsmål til forældre på skolen – særligt i 

SFO om eftermiddagen vil være godt. 

Ledelsen arbejder med dette i løbet af 

genåbningen. 

 

5 Skoleåret med de nye 

retningslinjer 

Viden om de 

seneste 

anbefalinger og 

skolens 

håndtering ved 

smitte med COVID 

19 

 Orientering 

og drøftelse 

20 min. Generel drøftelse og orientering ud fra 

information fra ledelse, medarbejdere og 

forældre. 

 Pause 15 min. Her serveres en 

sandwich og en 

sodavand 

  15 min.  

6 Oplæg fra Skole og 

Forældre om arbejde 

i skolebestyrelsen 

Oplæg og dialoger   120 min. Kurset blev udsat til anden dato – grundet mange 

afbud til mødet. 

 

 

 

9 EVT.    5  



 

 

 

 

Kommende punkter: 

 

Brugertilfredsheds-undersøgelse 2020 

AULA 

Elever på Samsøgades Skole – egenskoleandel  


