
 
 
 
 
 

                                                         
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 4. maj 2017, kl. 19.00. 

Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Bertel Meilvang, Katrine Foged, Jeanne Thorsø Kortsen, Karin 
Birkmand 

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet orienterede om legetøjskasserne i gården. Der har været problemer med at lege-

tøjet fra kasserne blev afleveret igen. Elevrådet har været tilbage i klasserne for at for-
tælle om vigtigheden af, at tingene kommer tilbage til kasserne til fælles bedste. 

− Der er taget beslutning om at elevrådet indkøber 4 skateboard og hjelme, som kan lånes 
af eleverne. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Skoleåret er snart slut. Planlægning af det nye skoleår fylder lige nu. Fagfordelingen af-

ventes med spænding. 
− Kirsten og Lotte H. er valgt som næste års repræsentanter i SB. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Skoleårets planlægning er i fokus lige nu. En opsigelse har skabt nye udfordringer. 
− Det er nu vi skal komme med oplæg til økonomiprocessen for regnskabsåret 18. (G2 

punkter) Vi har ansøgning ude om tilladelse til at videreføre 1. klasse med mere end 30 
elever, som skal godkendes i UVM. Vi har økonomiske udfordringer i forhold til det nati-
onale BPI projekt og læringsplatform. Vores bygninger bliver også et stort punkt til bud-
getforhandlingerne. Der er redegjort i tidligere rapporter, hvordan det står til med byg-
ningsmassen. Vi skal også beskrive vores opgave med to-sprogs undervisningen. Vi skal 
ligeledes udarbejde et sparekatalog svarende til et beløb på omkring 1,2 mill.  

− Der bliver også arbejdet med lærernes arbejdstidsaftale. Der er udarbejdet det vi kalder et 
administrationsgrundlag. Vi arbejder på en sagsfremstilling omkring at få lavet en ar-
bejdstidsaftale med lærerne. 

− Der skal være møde med præsterne, der ønsker at flytte konfirmationsforberedelsen til 8. 
klasse.  

4. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Der har været afholdt møde med Alexander Jantz med henblik på at få fordelt posterne mel-
lem skole og forvaltning. Det er et arbejde som er i gang og derfor ikke færdiggjort. 
Der forventes et overforbrug som der vil blive arbejdet på at reducere mest muligt. 
Budgettet fra teknisk afdeling ser fornuftigt ud. 

5. Beslutning vedr. bommen. Event omkring d. 15. maj 2017. 
− Anne kontakter Katrine for at høre nærmere omkring ”eventen” d. 15. maj. Mette og 

Christine vil gerne hjælpe om morgenen d. 15. Lars Peter er forhindret i at deltage den 
dag. Vi afventer svar fra de fraværende.  

− Skolebestyrelsen vil gerne tilbyde en taske med hjul til de ansatte der kunne ønske det. 
− Skolen udsender pressemeddelelse til Samsø posten angående bommens opsættelse. 



6. Drøftelse af 5 principper (bilag eftersendes). 
Vi udsætter punktet til næste møde. Der blev udleveret 3 principper som læses til næste 
gang. 

7. Drøftelse af årsberetning fra SB, skriftlig.  
− Stikord til formanden. 
Børnekulturdagen. 
Skolefodbold. 
Bom ved kulturalleen. 
Videoovervågningen. 
Arbejde med principper. 
SB og Øvelsessalen. 
Skolens bygninger. 
Bygningsbudgettet er underlagt ejendomsservice. 
Røde kors – og asylbørn. 
Samsø skoles 10 klasse – Samsø energiakademi. 
Skoleboden. 

8. Orientering af PPR´s betjening af Samsø Kommune. 
Der blev fortalt om PPR Skanderborgs betjening af Samsø Skole. Se bilag. 

9. Orientering vedr. timefordeling (bilag eftersendes). 
Anne gennemgik timefordelingsplanen. Kim orienterede om et musiktilbud næste skoleår 

10. Gensidig orientering. 
I.a.b. 

11. Evt. 
− Anne delte materiale ud om skolebestyrelsens arbejde. Indflydelse gennem samarbejde. 
− Der blev spurgt til forløbet omkring Børns vilkår i 5. klasse. Det er svært at sige noget 

entydigt om effekten af forløbet. 

12. Punkter til kommende møder. 
− Drøftelse af principper. 
− SB`s beretning 

13. Punkter til SKU. 
− Principiel drøftelse af offentlig ansattes deltagelse i den offentlige debat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 
6. juni 2017 

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
30. maj 
26. september 
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  
Suppleanter:  
Susanne Kemff Andersen  
Trine Hørby Sørensen  
Connie Ehlers Philip 
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