
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 3. marts 2020, kl. 19.00. 

Fraværende m/afbud: Lars Dalsgaard Jørgensen, Solvejg Nielsen 
Fraværende: Kirsten Posselt, Mads Lindbøg Bøhm 

Kalle Nøstvik kommer kl. 19.00 og tager punktet vedr. skolebyggeri. 
Kalle Nøstvik fremlægger helhedsplan og udbudsmaterialet vedr. konkurrence. 

Kalle præsenterede materialet til udbuddet. Det bliver præsenteret for KB på kommende tirsdag d. 
10. marts. Det er et stort materiale, som er delt op i forskellige faser. Alle interessenter er blevet 
hørt i processen. Økonomien er 20 mill. kr. til første fase. Der er så yderligere mulighed for at 
søge om lån 2 x 7 mill. kr. Hvis hele planen skal gennemføres er prisen nærmere på 60 - 70 mill. 
kr. 

Kalle gennemgik de forskellige faser i byggeriet. 
− Med de 20 mill. kr. løses basisopgaven. 900m2. 0, 1, 2, klasse + SFO, Klub og Oasen. 
− For 34 mill. kr (1400 m2) fås basiselement + mellemtrin, indgangsparti og nyt musiklokale. 
− Efterfølgende skal der skaffes midler til scienceafdeling, Krefaghus, og ny legeplads. (skole-

gård). 
− Materialet bliver mere tilgængeligt efter KB-mødet d. 10. marts. 
− Der træffes endelig afgørelse om hvilken vej projektet skal gå d. 24. marts. 

Høringssvaret fra SB blev diskuteret. 
SB er enige om at 34 mill. kr. løsningen må være et minimum. Der er flere argumenter der peger i 
den retning. Bl.a. er det billigere at bygge mere, når byggeriet først er i gang. 
Formanden udfærdiger et høringssvar der skal afleveres torsdag d. 5. marts. 

Claus Elsborg kommer kl. 20.00 og tager punktet orientering vedr. pusterummet og trivsels-
medarbejder. 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet var ikke med på sidste møde, så der var referat fra to elevrådsmøder. 
− Emnerne der er snakket om er skolebyggeri, trivsel i frikvartererne, elevdemokrati og ny-

indkøb til eleverne.  
− Elevrådet planlægger en fællesdag for hele skolen. Det bliver d. 1. maj. Over middag på 

færdselsdagen. Der er nedsat et udvalg der skal planlægge dagen. 
Drøftelse af forventninger: 
− Fra skolebestyrelsen til elevrådet. 
− Fra elevrådet til skolebestyrelsen. 
Elevrådet vil gerne at SB stiller spørgsmål til elevrådet, så de kan forberede sig på elevråds-
møderne. Det gælder også den anden vej. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
Medarbejderne er optaget af de igangværende klassekonferencer. De kommende MUS-sam-
taler og fagfordelingen. 



3. Orientering fra ledelsen. 
Fagfordeling, MUS-samtaler, klassekonferencer og Styrket sprogindsats er opgaver der fyl-
der. 
KB behandler samtidig med igangværende møde bevilling (tilladelse til at bruge af den eks-
tra million som skolen har fået) til indkøb/leje af pavillonerne, som skal give ekstra klasselo-
kaler på skolen. Det er vi meget spændte på. 
Hvis det bevilliges er der ca. 6 ugers leveringstid. Måske er der nye lokaler efter påske. 
Formålet er at skabe bedre trivsel på skolen. 

4. Orientering og høringssvar vedr. skolebyggeri. 
Kalle Nøstvik fremlægger helhedsplan og udbudsmaterialet vedr. konkurrence. 
Se under indledning 

5. Principper. 
Intet aktuelt pga. tidsnød. 

6. Orientering vedr. pusterummet og trivselsmedarbejder. 
Claus Elsborg kommer og fremlægger indsatsen. 
Claus er ansat på skolen i en 30 timers stilling frem til indeværende skoleårs afslutning.  

Claus præsenterede sig selv og fortalte om forløbet på Onsbjerg Gl. Skole med nogle af vo-
res elever og skolens nye tilbud ”Pusterummet”. Pusterummet er et trivselsprojekt for udsko-
ling og medarbejdere. Claus arbejder med Mindfulness og kognitiv træning.  Målet er at 
skabe ro/trivsel i klasserne, så der kan skabes læring for eleverne. 

Det fysiske Pusterum ligger i Oasen og er et sted hvor elever kan komme hen, når skoleda-
gen bliver for svær. Pusterummet er åbent mandag til torsdag 9.40 – 12.55. Her vil Claus 
tage imod dem og give dem feedback, ro og tid til at komme sig igen. Claus vil lære dem 
teknikker til at kontrollere og acceptere deres forskellige følelser. Adgangen til Pusterummet 
er et pausekort der ligger i klassen. Et kort som læreren kan give til eleven, eller eleven kan 
bede om det. Claus` arbejde bygger bl.a. På KRAP (Kognitivt, ressursefokuseret, anerken-
dende pædagogik).  

Claus tilbyder ligeledes sparring/supervision til kolleger. Mindfulness forløb til klasserne og 
hjælp til konflikthåndtering.   

7. Orientering om økonomi (bilag). 
Der blev redegjort for en kommunal fejlpostering. Udviklingen i budgettet går som det skal 
og følger ”normalkurven”. Der er et overskud fra sidste års budget, som vi ”gemmer” til 
uforudsete hændelser og kommende møblement. 

8. ”Dialogpapiret” (Bilag). 
Orientering om skolens oplæg til dialogmøde med SKU vedr. budget `21. Som drøftet 
på SKU-møde gives der nu mulighed for, at SB sender formand og næstformand med 
til dialogmøde.  
Orientering om skolens oplæg til dialogmøde med SKU vedr. budget `21. Som drøftet på 
SKU-møde gives der nu mulighed for, at SB sender formand og næstformand med til dialog-
møde. Mødet er netop afholdt i dag, hvorfor der ikke har været invitationer til formand og 
næstformand. Det skyldes en fodfejl.  

Dialogpapiret blev gennemgået. Formålet med dialogpapiret er at skabe forståelse for budget 
`21. Af vigtige punkter kan nævnes: Midler til at fortsætte tilbud om en trivselsindsats på 
skolen. At der afsættes midler til DSA undervisning, At der skal være fokus på ny lovgiv-
ning om praksisfaglighed og ikke mindst arbejdet og udgifterne til it-arkitektur og infra-
struktur på skolen. 



SFO har ligeledes afleveret dialogpair, hvor det største ønske er at der afsættes midler til et 
specialtilbud for elever for 4. kl. og opefter. Eleverne som er tilknyttet Oasen i dag bliver na-
turligvis større, hvorfor behovet for et tilbud til dem stadig vil være der. 

9. Gensidig orientering. 

10. Evt. 

11. Punkter til kommende møder. 
− Drøftelse af form, indhold og frekvens på SB´s dialogmøder med SKU. 
− Valg til SB møde. 

12. Punkter til SKU. 

13. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
3. marts 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 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Mads Lindbøg Bøhm 
Jens Emil Helms Dalgaard 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen 
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