
  

SAMSØ SKOLE 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 4. november 2021, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Kirsten Andersen Posselt, Brian Kjær 
Fraværende: Mads Lindbøg Bøhm, Patrick Connor Kingsnorth 

Kl. 19.00-19.30: Helle Anesen, chef for Børn, unge og kultur, har bedt om en halv time til 
indledning. Anne har, som orienteret om på Aula tirsdag d. 26. okt., opsagt sin stilling. Helle 
orienterer om procedure vedr. genbesættelse af skolelederstillingen. 
Helle oplyser om ansættelsesprocessen til ny skoleleder til Samsø Skole. Blandt andet rekrutte-
ringsopgaven ved Mercuri Urval, Økonomi ift. ansættelsesprocessen med en fast pris på 75.000 
kr. som skal tages af skolens budget. Ansættelsesudvalg: Helle Anesen, Rasmus Hørby Sørensen, 
Sarah Heiberg Sestrup, Birthe Møller Johansen, ledelsen på Samsø Skole, to bestyrelsesmedlem-
mer, TR for pædagogerne og TR for lærerne og AMR repræsentant. 

Kl. 19.30: Jeppe Skriver, leder af Sambiosen, har bedt om ordet vedr. madordning – heref-
ter drøftelse i skolebestyrelsen. 
Jeppe præsenter Sambiosens madordning 3 år tilbage og frem til nu. Pt. mulighed for både at købe 
mad fra dag til dag samt på abonnement. Der er ca. 100 brugere. Udfordring ift. økonomien da 
indkomsten pt. kun dækker råvarer og ikke arbejdsløn. Sambiosen løser opgaven med madordning 
frem til sommerferien med en lille prisstigning i det nye år. Skolebestyrelsen giver deres umiddel-
bare mening til kende. Obs på muligheden for at sidde ned mens man spiser. 

1. Orientering fra elevråd. 
Udgår. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Tak for opmærksomheden d. 5 oktober på lærernes dag. 
− Medarbejderne har det generelt godt. 
− Glæde over tilbuddet om en gratis influenzavaccine. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Valgdagen er stadig problematisk grundet byggevejen som gangsti for børnene ikke er 

holdbar. Sagen er tilbage i teknisk afdeling. 
− Vores langtidssyge er vendt tilbage i et vist omfang. 
− Elever fra 4. kl. og opefter kan i 10-frikvarteret gå på biblioteket.  
− Ledelsen samarbejder med Sambiosen, om hvordan madordningen kan struktureres bedst 

muligt frem til sommerferien. 



4. Principper. 
Principper til revidering vedlagt som bilag: 
− Trivsel. 

Revideret og godkendt. 
− Vikardækning. 

Revideret og godkendt. 

Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse. 

5. Bekendtgørelse om PLC. 
Hvordan udføres opgaven på Samsø Skole? 
På Samsø Skole udfører vi opgaver inden for læsevejledning, matematikvejledning, it-vej-
ledning, AKT-vejledning, DSA-vejledning, bogudlån og læremidler. Vejlederne kommer 
alle klasserne igennem i løbet af et skoleår. Ca. 1,9 af skolens lærerstillinger går til det pæ-
dagogiske læringscenter. 

6. Henvendelse fra forældre vedr. besked om fravær. 
Forældreønske fra 1-2 forældre i 1. kl. om, at forældrene får en besked, hvis ens barn ikke 
kommer i skole. Skolebestyrelsen har drøftet det og Solvejg kontakter forælderen. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes 1. november). 
Bilag eftersendes. Bemærk, at forventet overskud er misvisende, da der er overført puljemid-
ler til inventar i ny skole, som først kan anvendes i næste regnskabsår. 

8. Orientering og drøftelser vedr. skolebyggeri. 
Kvaliteten af byggeboxen bliver debatteret på højere niveau. 

9. Gensidig orientering. 

10. Punkter til kommende møder. 
Ingen bemærkninger. 

11. Punkter til SKU. 
Ingen bemærkninger. 

12. Evt. 
− Næste møde starter kl. 18.30. 
− Formand og næstformand deltager i ansættelsessamtaler til ny skoleleder. 

13. Oplæsning af referat. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Torsd. d. 6. dec. kl. 18.30 
Mand. d. 18. jan. 
Tirsd. d. 1. mar. 
Onsd. d. 6. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 17.00 – 18.00: 
Vi afventer kommunalvalget og deraf følgende ny mødeplan for møder i 2022. 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Solvejg Nielsen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Kirsten Andersen Posselt 
Karin Birkmand 
Mads Lindbøg Bøhm 
Patrick Connor Kingsnorth 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen (medarb. Repræsentant) 
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