
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 2. marts 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Christian Hougaard, Patrick Connor Kingsnorth 
Fraværende: Mads Lindbøg Bøhm 

Velkommen til Bob Bohlbro.  
Bob vil præsentere sig selv samt en hurtig præsentationsrunde. 

Kl. 19.30 Kalle Nøstvik, projektleder er inviteret til at fortælle om status på skolebyggeriet, 
eventuelle kommende udgifter samt om forventede tiltag i anledning af udearealer. 
Projektet er ca. 2 uger efter tidsplanen. 3. juni forventes byggeriet at være færdigt til, at vi kan be-
gynde at flytte ind og indrette. Debat om byggeboksen der opleves som meget mangelfuldt ift. ud-
bud. De 3 klasselokaler i den høje røde bygning renoveres nu, og der kigges på mulige finansie-
ringsmuligheder. Belægningen i den kommende skolegård er med i udbuddet men ingen legered-
skaber. Kalle inviteres igen på næste møde d. 7/4 til at skolebestyrelsen kan få en rundvisning i det 
nye byggeri. 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har udarbejdet en liste med overvejelser og ideer ift. ny skole. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der har været fordybelsesuge i uge 6 med fokus på seksualitet. Børnene har i uge 6 været 

inde og se skolebyggeriet. 
− Overbygningen har fået svar ang. prøver, der er i år færre prøver end ellers. 
− Alle medarbejdere er inviteret til en samtale med Bob. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Indskrivning i kommende børnehaveklasse har gået lidt trægt. Pladsanvisningen sender 

rykker ud til de familier, der ikke har givet besked. Vi forventer at få ca. 20 børn på 
Samsø Skole. 

− Der er kommet affaldssortering, som iværksættes snarest.  
− Der indføres fællessamlinger i skolen igen efter corona. 
− SFO og juniorklub har afholdt fastelavsfest med børn og forældre. 

4. Principper. 
− Opfølgning på motion og bevægelse. 

Vedtaget. 

Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse (udsættes til næste møde). 

5. Tidsplan og proces vedr. skolebestyrelsesvalg (bilag – ændringer af to datoer). 
− Bertel, Brian og Malene, som er på valg, ønsker genvalg. 
− Solvejg er ikke på valg men ønsker at trække sig. 
− Frist for optagelse på valglisten d. 20/4. Valgmøde d. 27/4. 



6. Orientering om økonomi (bilag). 
Vi kommer ud af budgetår 21 med overskud i både SFO, kompetencecenter og skolen. 

7. Gensidig orientering. 
Opmærksomhed på krigen i Ukraine, og hvordan børn oplever det. Skolebestyrelsen laver et 
opslag på aula. 

8. Punkter til kommende møder. 
− Bus. 
− Legeplads / udearealer. 

9. Punkter til BU (Udvalget for børn, unge og kultur, tidl. SKU). 
− Møder i 2022 d. 5/4 og d. 27/9 (obs. fejl i dato. Det er d. 27/9 i stedet for d. 17/9). 
− Legeplads / udearealer. 
− Skolemad. 

10. Evt. 
− Morgentrafik. Opfordring til at børn, der bliver kørt i skole, bliver afleveret nede ved 

Sambiosen. Vores politibetjent involveres. 
− Samsø Skoles støtteforening, der indkaldes snart til generalforsamling. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Tors. d. 7. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

BU møder i 2022 kl. 17.00 – 18.00: 
Tirsdag d. 5. april 
Tirsdag d. 17. september 

Skolebestyrelsesvalg: 
21/3 Orientering om skolebestyrelsesvalg 
31/3 Valglister, offentlig gennemsyn 

4/4 Frist for fremsendelse af kandidatmateriale 
5/4 Orientering om valgmøde 
20/4 Frist for optagelse på valgliste 
27/4 Valgmøde 

2/5 Frist for kandidatopstilling 
4/5 Orientering om valg og afstemningsprocedure samt kandidaternes valgmateriale på skolens 

hjemmeside 
16/5 Frist for afgivelse af stemme 
17/5 Nyvalgte inviteres til skolebestyrelsens sidste møde onsdag d. 15/6 kl. 20. Herefter konstitu-

ering af skolebestyrelsen 



SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Solvejg Nielsen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 
Mads Lindbøg Bøhm 
Patrick Connor Kingsnorth 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen (medarb. Repræsentant) 
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