
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 2. oktober 2019, kl. 19.00. 

Fraværende m/afbud: Bertel Meilvang, Lars Dalsgaard Jørgensen 
Fraværende: Kirsten Vibeke Østergaard 

1. Orientering fra elevråd. 
− Formand er Kasper Østergaard Jensen 9A og Silas Foged 8A er næstformand. 
− Mads Lindbøg Bøhm CK3 og Jens Emil Helms Dalsgaard 7A er SB medlemmer. 
− Der diskurteres om der skal købes bolde til fælleskasserne. SB støtter dette. 
− Der skal indkøbes løbehjul til frikvartererne. Der er nedsat et udvalg til opgaven. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Venneby er afviklet. God oplevelse af dette års måde at arrangere det på i kultursalen og 

omgivelser.  
− Budget 2020 er blevet vendt. Glæde over at der ikke er besparelser og at skolebyggeriet 

er på trapperne.  
− Skolen har fået en million. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Budget har fyldt. 
− Skolebyggeri har fyldt. 
− Hjemmeside har fyldt. Den skal være færdig i uge 43. Aula skal også være klar til uge 43, 

så det er der blevet arbejdet meget på. 
− Der er ansat en ny lærer, Susanne Ries som starter den 1/11. 
− Der er startet en ny pædagog i CK., Kirsten Trumm Asmussen. 

4. Orientering vedr. skolebyggeri. 
Kalle Nøstvik Startede 1/10 og har indrettet kontor på rådhuset. Han glæder sig til at komme 
i gang. Bygherre rådgiver er også ansat. Det blev Meissner og Sigh. Den samlede pulje til 
byggeri vokser. 20 mill. tages af kassen + et lån. Det præcise beløb kendes ikke endnu. Det 
sidste skoleudvalgsmøde afholdes på mandag den 7/10 med præsentation af Kalle Nøstvik. 

5. Principper. 
− Evaluering af princip om samarbejde mellem skole og hjem. 

Udskydes til næste møde. 
− Listen over principper. 

Udskydes til næste møde. Materiale rundsendes inden næste møde. 

6. Årshjul for SB (bilag). 
Bilag blev fremlagt som oplæg. Kan udvides efter behov. Taget til efterretning. 

7. Høring budget 2020 (bilag eftersendes). 
Bilag er blevet rundsendt til orientering. 
− For skolens vedkommende er der ingen besparelser. Der tilføres 123.000 kr. som vi har til 

gode fra 2017. Desuden tilføres skolen 1 million, som et engangsbeløb, som anerkendelse 
af det store arbejde der udføres på skolen. 

− Der bevilliges klimaanlæg på biblioteket og nyt tag på Idrætshallen. 



8. Orientering om Aula. 
− Aula sættes i gang i uge 43, da det vil blive meget dyrt at udsætte ca. 250.000 kr. Der ud-

arbejdes materiale til forældre og personale og afholdes kursus for personale i uge 43. 
− Aula Bliver vores kommunikationskanal. Den skal blandt andet erstatte ”kontaktbogen”. 

Kim redegjorde i øvrigt omkring vores tanker om strategi for hvordan. Der kommer sam-
men med Aula også en ny hjemmeside, som Kim viste frem. 

9. Orientering om procedure ved elevfravær (bilag). 
Anne orienterede ud fra udsendte bilag. Målet er at få fat i eleverne før det bliver til skole-
vægring, samt nedsætte skolens samlede elevfravær. Der var positive tilkendegivelser fra be-
styrelsen. 

10. Orientering om økonomi (bilag). 
De rundsendte bilag blev gennemgået og taget til efterretning. 

11. Gensidig orientering. 
Bestyrelsen har modtaget en skrivelse fra lærerne, som de vil arbejde videre med. 

12. Evt. 
Intet. 

13. Punkter til kommende møder. 

14. Punkter til SKU. 

15. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
31. oktober 
2. december kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.30-17.30: 
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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