
SAMSØ SKOLE 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 2. december 2020, kl. 18.30 – 21.00 

Fraværende m/afbud: 
Fraværende:  

Mødet foregik virtuelt. 

1. Orientering fra elevråd.
Der har ikke været elevrådsmøde – aflyst pga. corona. SB har modtaget referater fra elev-
rådsmødet, sådan som det blev aftalt på sidste møde.

2. Orientering fra medarbejdere.
− Alle er selvfølgelig rystede over coronaudviklingen på øen. Vi har elever og forældre der

har været smittede.
− Trekantssamtalerne er nu afholdt. Flere af dem er afholdt virtuelt med et godt resultat.
− Det er spændende med de kommende planer om skolebyggeriet. Og ellers er der gået ju-

lehygge i det. 

3. Orientering fra ledelsen.
− Skolebyggeriet har været på dagsordenen og vi glæder os til en ny skole. Der planlægges

at lave en udstilling om byggeriet – det bliver sandsynligvis omkring Sambiosen, eller 
biblioteket.  
Foran os står der selvfølgelig mange udfordringer i forhold til genhusning og byggeplads-
planlægning. 

− Skolefesten har vi nu besluttet at aflyse. Vi er kede af, at vi mister endnu en tradition. Det 
har betydning for vores fællesskab. 
Uge 6 bliver en fordybelsesuge, som kommer til at foregå i egne klasser. Der vil ikke 
være en fælles overskrift for klassernes arbejde. Nogle vil arbejde med seksualundervis-
ning.  
De timer som medarbejderne er planlagt med skolefesten, vil blive konverteret til arbejde 
med ordblindelæsehandleplaner. Vi får hjælp fra læsekonsulenten i Skanderborg. 

− Juleafslutningen er også ramt af coronanedlukning. Der bliver desværre ikke afslutning i 
kirken. 

− Der har været møde med Kalle Nøstvik angående udarbejdelse af tegninger omkring et 
kommende håndværk og design faglokale. 

− Torben Frandsen, pedel, skal opereres i sit knæ og vil derfor ikke være på skolen før efter 
jul. 

4. Principper.
Evaluering og revidering af to principper (bilag).
- Digital dannelse.

Pkt. 3. ”De næste skridt” revideres. Det besluttes, at vi sletter de sidste ord i sætningen.
Tilsynet foregår ved. Ordet Handlingsplan ændres til handleplan.

- Motion & bevægelse.
Princippet godkendes.



Drøftelse af behovet for princip vedr.: 
- Det fysiske undervisnings- og læringsmiljø.

Årsagen til at punktet er taget op skyldes et ønske om særlig opmærksomhed på at ele-
verne trives fysisk i det miljø som skolen stiller til rådighed. Det gælder blandt andet
overvejelser omkring indkøb af nye skolemøbler.
Princippet tages op igen på næste møde.

Bertel/Brian medbringer udkast til princip vedr. skolens samarbejde med øen. 
SB blev præsenteret for udkast til det nye princip. Princippet bliver sendt rundt til medlem-
merne og tages igen op på det kommende SB-møde. Loven om praksisfaglighed bør inddra-
ges i denne snak.  

Under dette punkt blev SSP-læseplanen inddraget. Kunne der laves et princip omkring SSP-
læseplanen? 

SB vil gerne have SSP læseplanen sendt ud som bilag inden næste møde. 

5. Orientering om økonomi (bilag medbringes på mødet).
− Det viser sig, at der er luft i budgettet i år. Et pænt overskud. Der er givet refusion for co-

ronaudgifterne, der er overskud på materialekontoen i Kompetencecenteret og der har 
været et generelt lavere aktivitetsniveau. Det giver mulighed for at få renoveret i Kompe-
tencecenteret og vi kan forhåbentlig få lov til at skubbe nogle penge videre til kommende 
udgifter i forbindelse med Samsø ny skole. 

− SFO´ens økonomi så sort ud tidligere på året, men det ser ud til at der bliver rettet op på 
det, så regnskabet kommer sandsynligvis til at gå i 0. I klubben er der faldet en del børn 
fra. Bo har lavet en forespørgsel til forvaltningen angående en takstnedsættelse, for at få 
flere børn til at vende tilbage til klubben. 

6. Orientering om skolebyggeri.
Det er så her, at vi skulle have haft champagne og kransekage – det må vi have til gode.
Projektet er fundet. Det er vi glade for, det ser spændende ud. Nu ved vi også hvad vi ikke
får, hvilket betyder at vi nu kan gå i gang med at forestille os den fremtidige virkelighed.
Vi kigger på tegningerne når vi mødes fysisk.

7. Gensidig orientering.
Orientering om indsats i en af skolens klasser.

8. Forslag til møderække (bilag).
Møderækken blev præsenteret og godkendt.

9. Punkter til kommende møder.
- Hvordan er det tænkt, at eleverne skal gå i skole, mens der bygges. Hvad med støj,

støv og andre gener?

10. Punkter til SKU.
− Næste møde 15. december kl. 17 – 18.
− Er der planer om at revidere skolepolitikken?
− Frigivelse af midler fra ”millionen” til trivsel og læring.
− Orientering om arbejdet med at få skabt et lokale til Håndværk og design.

11. Evt.

12. Oplæsning af referat.



Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Torsdag d. 21/1 
Mandag d. 29/3 
Tirsdag d. 20/4 
Onsdag d. 19/5 
Torsdag d. 10/6 kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 16.30-17.30: 
9. februar
13. april

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Miki Louis Lasse Mosborg Holm 
Eik Thor Hvitnov 

SB suppleanter: 
Malene Borregaard Eggers 
Tina Villumsen 
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