
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 2. september 2019, kl. 19.00. 

Fraværende: Kirsten Vibeke Østergaard, Jamil Ahmad Mamo 

Vi startede med en sang: Sensommervise. 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har ikke konstitueret sig endnu. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Skolestarten var i år en fredag, som blev brugt til en klassedag. Der blev arbejdet med 

klasseregler og i venskabsklasser. God start på året. 
− Fredag d. 30/8 var trivselsdag også en god dag. 
− Der er gang i planlægningen af uge 38 – Venneby. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Budgetprocessen har forskubbet sig pga. tidspunktet for folketingsvalget. Der er ikke la-

vet aftaler mellem KL og den nye regering. Infomøde d. 25/9 fra kl. 16-18. Ny dato for 
budget-høring er d. 26 sept. SB afholder møde d. 26/9 kl. 17.30. (på skolen). 
SB udtrykker deres utilfredshed med tidsfristen for at forholde sig til den fremlagte bud-
get-proces. Det opleves som useriøst, hvis KB ønsker et gennemarbejdet høringssvar.  
SB ønsker en tydelig redegørelse fra forvaltningen angående baggrunden for tidsforløbet i 
høringsprocessen. 

− Manoush Mohammad Mamo er ansat pr. 1/9 som pædagogmedhjælper i bhv.kl. og i 
SFO. 

− Hanne Reventlov Husted er ansat som lærer på Samsø Skole pr. 1/8. 
− Skoleåret starter med det højeste elevtal i 5 år. 233 elever. 
− Medarbejdermøde tirsdag d. 3. sept. Oplæg om Etik i digitale fællesskaber. 

”Børn og unges brug af sociale medier og spil skaber ofte hårrejsende overskrifter i me-
diebilledet. Men kan det virkeligt passe at de unge konstant udsætter hinanden for mob-
ning og digitale krænkelser? Har vi at gøre med en selvoptaget generation, der konstant 
jager næste digitale fix? Er de afhængige? Tager de skade? 
Virkeligheden er naturligvis alt for nuanceret til, at man kan svare enten ja eller nej til 
ovenstående. Men der er ingen tvivl om, at børn med moderne spil og sociale netværk 
som Snapchat, YouTube, Facebook og Instagram har fundet en kommunikationsvej, der 
kræver væsentlige kompetencer at navigere i. 

− SB har spurgt til skolepolitikken. HGA svarer at hvis der skal arbejdes med skolepolitik-
ken er det op til SB at sætte den på dagsordenen. Stille spørgsmål eller komme med for-
slag til forbedringer eller ændringer. Det er i princippet forvaltningen der udarbejder et 
forslag til ny skolepolitik, som politikerne så skal forholde sig til. 

− SB har spurgt til arbejdet med tildelingsmodel og serviceniveau. HGA svarer at hvis der 
skal arbejdes med det, så er det SB der skal stille forslag og skubbe på processen. SB øn-
sker at sætte tildelingsmodel på dagsordenen til næste SKU-møde. Hvad vil man f.eks. 
med en inklusionspolitik i Samsø Kommune? 



4. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Ansættelse af projektleder. 

Tirsdag blev der ansat en projektleder til arbejdet med skolebyggeriet. (Kalle Nøstvik.) 
HGA og den nye projektleder for skolebyggeriet ønsker at blive inviteret med til SB-mø-
det d. 2/10. Her vil SB blive introduceret for proces og deltagelse. AB og HGA tager til 
København hvor projektlederne vil vise noget af sit arbejde frem. Kalle er ansat pr. 1/10. 

− Projektplan (bilag). 
Den nuværende projektplan vil blive korrigeret. 

− Involvering. 
Kalle vil orientere om involvering d. 2/10. SB ønsker en tydeliggørelse af visionerne bag 
skolebyggeriet. Hvordan ser økonomien ud i forhold til bemanding af de nye bygninger. 

5. Godkendelse af dialogmøde d. 11. juni med SKU (bilag). 
Hvis formuleringen angående integrationspolitik bliver ændret til inklusionspolitik godken-
des referatet. 

6. Orientering om økonomi (bilag). 
Godkendt. 

7. Gensidig orientering. 

8. Evt. 
Ønske om at genindføre et punkt der hedder Afbud efter fravær. Imødekommet. 

9. Punkter til kommende møder. 
− Høring til budget 20. 
− Årshjul for SB tages op. 
− Valg til SB (digitalvalg). 
− Principper skal på dagsordenen som fast punkt (efter skolebyggeri). 
− Besøg af HGA og Kalle. 

10. Punkter til SKU. 
Arbejdet med tildelingsmodel. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
24. september (ekstraordinært møde) 
2. oktober 
31. oktober 
2. december kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.30-17.30: 
29. oktober (med forbehold for politisk godkendelse) 
26. november 



SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Kirsten Vibeke Østergaard 
Jamil Ahmad Mamo 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Mads Lindbøg Bøhm 
Jens Emil Helms Dalgaard 

SB suppleanter: 
Solvejg Nielsen 
Tina Villumsen 
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