
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 2. december 2019, kl. 18.30. 
 

Fraværende m/afbud: Karen Ea Hvitnov, Jamil Ahmad Mamo, Kim Møller Frandsen, Jens Emil 
Helms Dalgaard 

Fraværende: Lars Dalsgaard Jørgensen, Brian Kjær 

Kalle Nøstvik deltager i mødet fra kl. 18.30 – 19.00. 
Kalle orienterede om skolebyggeriet. 

1. Orientering fra elevråd. 
Intet nyt fra elevrådet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er skole-hjem-samtaler. 
− Der er nationale tests. Disse er under ændring, vi ved endnu ikke til hvad. 
− Der pyntes til jul. 
− Vi venter spændt på den kommende overenskomst. 
− Der arbejdes med udvikling/tilpasning af reformen. Vi følger spændt udviklingen. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Aula fylder meget – stadigvæk, da alt arbejde ligger på skolen. Besked systemet har ikke 

fundet sin rigtige hylde endnu og arkiveringssystem er ikke særligt gennemsigtigt. Vi 
mangler en del af de funktioner der var i intra. 

− Lovgivning ændres i øjeblikket omkring de praktiske fag. De skal nu køre 3. – 6. Klasse. 
Fra 7. Klasse vil der være obligatoriske valgfag med afsluttende prøve efter 8. Klasse. 
Herudover en del andre ændringer. Årsagen til disse tiltag er, at flere skal motiveres til at 
vælge de praktiske/erhvervsuddannelser. 

− Juleafslutning er igen samlet i kirken. Denne gang med forskellige indslag fra elever. 

4. Orientering vedr. skolebyggeri (2 bilag). 
Der er referencegrp. møde i morgen 3/12. Punktet er i øvrigt fast på dagsordenen, hvor der 
orienteres om hvor langt vi er i processen. Der blev spurgt til skoleudvalget. Dette er nedlagt 
i forbindelse med den fastlagte procesplan. Dette kunne dog have været meldt tydeligere ud.  

5. Forslag til møderække i 2020 (1 bilag). 
− Kommentar til møderække. Kan vi lave et formøde lige inden SKU mødet?  
− Vi vedtager at mødes ½ time før hvert dialogmøde, i mødelokale 3. 
− I øvrigt vedtages fremsendte møderække. 

6. Drøftelse af SKU møde 26/11. 
Oplevelser fra mødet blev vendt. Skolens ønsker til den tildelte million blev fremlagt. Der 
skal laves sagsfremstilling til første SKU møde efter nytår. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Orientering udsættes til næste møde hvor årsregnskab fremlægges (dog ikke endelig afslut-
tet). 



8. Gensidig orientering. 

9. Evt. 
Der blev spurgt til suppleantens rolle som klasserepræsentant. Suppleanten træder ind i de 
opgaver der ligger i den rolle man overtager. Suppleanten er på valg ved hvert valg. 

10. Punkter til kommende møder. 
− En snak om elevrådets rolle og deltagelse på SB-møderne forslag til et årshjul. 
− Principper udskydes til januar. 

11. Punkter til SKU. 

12. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
7. januar 2020 
29. januar 2020 
27. februar 2020 
23. marts 2020 
28. april 2020 
27. maj 2020, kl. 18.30 

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
18. februar 
9. juni 
22. september 
24. 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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