
 

 

 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Deltagere: Skolebestyrelsen 

Sted: Samsøgades Skole – Virtuelt 

Mødeleder: Cecilie 

Dato og tid: 7. september kl. 19.00 – 20.00 

Deltagere: Afbud: Christel, Christine, Jakob 

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 august 

Dagsorden 

godkendes  

(beslutning) 

Dagsorden 

læses 

Beslutte 1 min.  Godkendt 

2 Nyt fra elevrådet Herunder 

præsentation af 

elevrådsrepræsen

tanter i 

bestyrelsen - og 

hvordan elevrådet 

arbejder gennem 

skoleåret 

 Orientering 15 min Præsentation af skolebestyrelsen. 

Cecilie indleder om arbejdet i skolebestyrelsen. 

Trine – Sihaam og Abdi fremlægger deres tanker 

om arbejdet i elevrådet i dette skoleår. Der er 

lavet en plan/årshjul der følger skolebestyrelsens 

kalender. Trine forbereder eleverne til møderne. 

Elevrådet har fået deres første opgave:. At 

oversætte anti mobbestrategien fra Børn og 

Unge. 

Hvordan elevråd og skolebestyrelsen kan 

kommunikere skal aftales. 



 

 

 

Det lille elevråd har også været samlet. Der er 

bl.a. drøftet hvilke legeredskaber man ønsker, 

herunder basketbolde og rutsjebaner. Forslag om 

at 4. årgang forvalter en legekasse til udlån. Det 

lille elevråd vil opsamle synspunkter i klasserne 

omkring dette – samt rengøringsstandarden på 

toiletter. 

Skolebestyrelsen bifalder at arbejdet i elevrådene 

er kommet godt i gang. De bliver i fremtiden 

spændende at følge og samarbejde med.  

 

3 Status på COVID 19. 

Hvilke retningslinjer 

skal vi agere efter i 

den kommende tid 

  Orientering 10 min Preben gennemgik de tilpassede retningslinjer 

fra Sundhedsstyrelsen. Kort fortalt gælder det: 

-Elever med COVID 19 skal stadig gå i 

selvisolation. 

- Skolen skal stadig lave smitteopsporing af nære 

kontakter, men de skal ikke hjemsendes hvis de 

er uden symptomer. Skolen skal i stedet opfordre 

til at elever og medarbejdere testes på 4.-og 6. 

dagen (og hurtigst muligt for ikkevaccinerede og 

ikkeimmune elever). 

Det er endnu uvist om kvik-testning af elever 

fortsætter på skolen. Der afventes centrale 

beslutninger desangående snarest. 

 



 

 

SFO-forældre må nu – i et begrænset antal – gå 

ind i SFO om eftermiddagen – og se deres barn i 

aktiviteter og relationer. SFO melder ud om dette 

i denne uge. Der vil fortsat være aflevering 

udenfor skolens bygninger om morgenen- hvor 

der stadig afsprittes med kendte voksne. 

 

4 Kommende møder 

og kalender-

prioriteringer 

-Best. Møde 7/10 

-Dialogmøde 

rådmand 6/10 

-Dialog og 

Fællesspisning 

13/10 

Kursus? 

 

Kan der 

skabes 

sammen-

hæng? 

Beslutning 15 min Bestyrelsesmødet flyttes til d. 6. oktober inden 

Rådmandsmødet. 

Kurset afholdes på en hel arbejdsdag. Om 

forældrevalgte kan prioritere en arbejdsdag eller 

en overnatning hvor bestyrelsen kan behandle 

flere ting. Cecilie, Henriettte og Preben sender 

forespørgsel ud. 

Stemning, forslag og alternativer. 

Henriette og Christel er i udvalg omkring Dialog 

og Fællesspisning d. 13/10 

Der fremkom følgende synspunkter: 

Prioritering af nye forældre 

Temaer: Fællesskaber 

Dato meldes ud snarest. 

Preben indkalder udvalg og dato udmeldes 

snarest. 

 



 

 

5 Orientering fra  

Forældrevalgte 

Medarbejdere 

Ledelse 

-Mock-Up lokale 

 

 Orientering 15 min Skolen vil producere en skoleavis med forskellige 

indlæg fra ledelse, bestyrelse, elever, klasser. 

Procesplan bliver tilsendt af ledelsen til 

formandskabet. 

Forældre: 

SOF: landsmøde den 19.-20. november, hvem vil 

med?: Henriette vil gerne med sammen med 

Cecilie 

Bliver afholdt i Nyborg 

Medarbejderne:  

F-uge – 9. årg. I praktik – 7. årg. Teateruge med 

forestilling for forældre. 

Lejrskole for kommende 8. årgang – plejer at 

blive bestilt nu. Forslag om at dette udskydes. 

Cecilie, Henriette og Preben arbejder hurtigt. 

indskoling samarbejde med venskabsklasse. Der 

blev spurgt til udskudt klassedannelse? Det går 

efter planen med fokus på Rutiner i  1. periode – 

næste periode suppleres med fokus på 

Venskaber. Alle samles om morgenen. Der har 

været problemer med AULA(teknisk) ift. 

Kommunikation. 

Klasserne dannes endeligt 13. december. 

Ledelse: 



 

 

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

mange uger forsinket og ærgerligt i forhold til at 

afprøve det i sommerperioden. 

-En forælder har spurgt om opstart af skolemad. 

Skolebestyrelsen tager det på næste møde. 

- Der vil være orienteringsaften for kommende 

skole startere 2022 – d. 30. september på skolen.  

Der er 86 potentielle skole startere i 

skoledistriktet lige nu. 

-Elever på 8. årgang har sammen med 

Ungdomsskolen opstartet et bagehold mandag 

aften på skolen. Samtidig er der ved at blive 

opstartet et idrætshold om aftenen. Det er et 

super godt eksempel på hvordan elever kan være 

med til at igangsætte aktiviteter. 

 

Styregruppemøde om modernisering – skal der 

snart være nyt møde? 

 

7 EVT.    5  

 

Kommende punkter:  

- Skole-hjem-samarbejde 

- Skiltning 

- Lejrskoler i fremtiden 


