
 
 
 
 
 

                                                          
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 3. oktober 2017, kl. 19.00. 

Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Jeanne Thorsø Kortsen 

Besøg af Initiativgruppen til bevarelse og renovering af Øvelsessalen. 
Gruppen fortalte om sig selv og deres forehavende. Repræsentanterne var: Ole Kæmpe, Jens Jør-
gen Øster Mortensen, Lars Nikolajsen. 
Ole fortalte historien bag bygningerne (Blegvad skolebyggeri start i 1885 med udgangspunkt i fri-
skoletraditionen – Grundtvig mm. dog var det en eksamensskole. Øvelsessalen bygges i 1895. 
Byggestil Norditaliensk renæssance med et nordisk snit) og om anvendeligheden af bygningerne i 
skoletiden. Skolen kan bruge bygningerne, Yoga hold, Taekwondo og andre kunne være interesse-
ret i bygningerne. Tanken er at bygningerne skal bruges og være til fælles glæde for alle på øen.  
Lars fortalte om foreningen Øvelseshusets venner. Formålet er som nævnt at: retablere øvelseshu-
set. At skabe et sted med mange aktiviteter. At være bindeled mellem kommune og andre samar-
bejdspartnere. At være aktiv om den fremtidige økonomi. At fremme opbakningen til Øvelseshu-
set. 
Lars fortæller at der skal indsamles mellem 6 – 7 mill. Kr. Der bliver arbejdet bredt med fondssøg-
ningen. 
Gruppen ønsker en støtteerklæring fra SB. Ole Kæmpe vender tilbage. 
SB takkede for orienteringen. 

1. Orientering fra elevråd. 
- Ny elevrådsrepræsentant i SB: Markus 4. kl. 
- Elevrådet har doneret penge til ny indkøb af legeredskaber i skolegården. Tingene bliver 

flittigt brugt. Karl fortalte om elevrådets arbejde med at korrigere uheldig adfærd på sko-
len. Det blev blandt andet nævnt på skolens fællessamling i september.  

- Der bliver arbejdet med forbedring af en skaterrampe.  
- Elevrådet snakker om hvordan fællesbåndet kan bruges bedre. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
- Vi har haft en god fordybelsesuge – Venneby. Tak til kollegerne der stod for planlægnin-

gen. Måske kunne det være godt at gentage det næste år. Mange forældre besøgte Ven-
neby om fredagen. 

- Der er almindelig undren over at bommen står åben nogle gange udenfor skoletid. 
- Det er nu tid for forældremøder. Det er dejligt, når der bliver fortalt de ”gode historier”. 
- Der har været lærerkursus i Min Uddannelse. Et godt og udbytterigt kursus. 
- Vi har modtaget to nye medarbejdere på skolen. Gitte Sønder (lærer) og Manoush Mano 

(IGU-elev) 
- God stemning på lærerværelset efter Anette Vilhelmsens udtalelser i en ny bog. 
- Vi har fået en læsehund i CK. ”Buster”. Som skal være med i CK et vist antal gange om 

måneden. 



- Kommentarer til orientering fra medarbejdere: Godt ryddet op efter Venneby.  Stor 
ros til Venneby projektet fra SB. 

- Dejligt med input fra SB på forældremøder. 
- Bommen skal holdes lukket også i fritiden. Der bliver arbejdet med forskellige løsnings-

modeller.  

3. Orientering fra ledelsen. 
- Vi er sluppet for besparelser i dette budgetår. Lige nu ser det meget lyst ud. Samsøhallens 

tag skal udskiftes i ´18. Og kommunen har fået lovning på en lånebevilling på 10 mill. 
Kr. Vores arbejde med DSA vil også blive delvis dækket med det nye budget. 

- Vi følger spændt med i udviklingen. D.d. er der 2. behandling i kommunalbestyrelsen. 
Der er et nyt interessant forslag om gratis buskørsel for skolebørn. 

- De 2 ansættelser er nævnt. Vi har sagt velkommen til Gitte sønder som ny lærer på skolen 
og Manoush Mohammad Mamo som bliver tilknyttet børnehaveklassen i en IGU praktik-
plads. 

- Kommunen har ansat en integrationsmedarbejder, som vil være en stor hjælp for integra-
tionsindsatsen på øen. 

- I uge 44 får vi endnu en ny medarbejder som hedder Sarah Koch Nielsen. Hun er pæda-
gog og skal arbejde i bh.klassen. Hun er tilknyttet kompetencecenteret. 

- Vi har en kontorelev på skolen som hedder Anne Sofie Bülow Olesen, hun skal være på 
skolen det næste ½ år. 

- Der er møde omkring fremtidens skole på Samsø på fredag. Arbejdstitlen er Samsø bør-
neunivers.  

- Endvidere får skolen en virksomhedspraktikant i 4 uger. Hun hedder Pernille Buch Eilert-
sen. Hun skal være med til at beskrive det fysiske læringsrum på Samsø Skole. 

4. Orientering om økonomi. (Bilag eftersendes). 
- Netop d.d. Har skolens ledelse været til møde med forvaltningschefen omkring økonomi 

og budget. Der er startet et arbejde med at gøre budget og tildeling af midler mere forud-
sigeligt og gennemskueligt. Der skal ryddes op i hvilke poster der skal ligge under skolen 
og hvilke der skal høre under forvaltningen. 

- Dette budgetår vil skolen komme ud med et underskud på mellem 200- 300.000 kr. For-
klaringen er en lønregulering af 3 medarbejdere med tilbagevirkende kraft.  

- Flere poster blev gennemgået og forklaret.   

5. Principper forsat. Ea kommer med et oplæg.  
- SB drøftede forslaget til arbejdsprocessen. SB beslutter at anvende forslaget til det videre 

arbejde med principperne. Principper bliver et fast punkt på dagsordenen på de kom-
mende SB- møder. 

6. Orientering om formandens beretning. (Bilag eftersendes) 
- Formanden sender beretningen rundt til SB-medlemmerne, som herefter kommenterer 

personligt til formanden. 

7. Drøftelse af videoovervågning. 
- Formulering af sommerferiebrev omkring videoovervågning blev drøftet.   



8. Gensidig orientering   
- Der bliver spurgt til oplevelsen af brugen af biblioteket. Klasserne har i dette skoleår bib-

liotekstid med bemanding hver 14. dag. Det gør, at bibliotekstiden bliver mere sårbar. 
Dog er der klasser som vælger at gå på biblioteket hver uge, hvor den ene uge er uden 
biblioteksbemanding.  

- Biblioteket er stadig åbent for elever i det store frikvarter.  
- Der er en bekymring for om børnenes læselyst bliver stimuleret mindre med et nedsat 

bibliotekstilbud. Et åbent spørgsmål er om sagen skal bringes videre til SKU – ønsket er 
at have økonomi til en læringsvejleder. 

- D. 15/11 vil der blive arrangeret et lokalt valgmøde for skoleelever. Eleverne får mulig-
hed for at stille skarpe spørgsmål til vores politikere. 

- Fodbolddrengene kom desværre ikke videre i skoleturneringen. De frivillige kræfter ar-
bejder på en ny plan for næste års kamp. SB takker for indsatsen.  

9. Punkter til kommende møder. 
- Skolernes motionsdag. 10. kl. 2017/2018.  
- Mobilregler.   
- Elevers sprogbrug.  
- Skolepatrulje.  
- Støtteerklæring til Foreningen Øvelseshusets venner.  
- Der blev orienteret om planerne for kommende motionsdag. På næste møde tages punktet 

op igen.  

10. Punkter til SKU. 
- Kombibiblioteket. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018: 
1. november 
7. december 
15. januar 
6. februar 
7. marts 
12. april 
7. maj 
5. juni 

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
28. november 

SB Medlemmer:  
Karine Foged  
Bertel Meilvang  
Mette Pihlkjær  
Karen Ea Hvitnov  
Christine Gauhl Hemmingsen  
Jeanne Thorsø Kortsen  
Lars Peter Jensen  
Kirsten Posselt  
Karin Brikmand  
Karl Østergaard Jensen  
Kasper Østergaard Jensen  
Markus Matz Eshof 



Suppleanter:  
Susanne Kemff Andersen  
Trine Hørby Sørensen  
Connie Ehlers Philip 
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