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Referat skolebestyrelsesmøde 5. januar 2017, kl. 19.00. 

Afbud: Christine G. Hemmingsen, Jeanne T. Kortsen, Karl Ø. Jensen 
Fraværende: 

Orientering fra elevråd. 
Elevrådet er ved at organisere et fællesrum for de store elever ved skoleboden. Der har ikke 
været møde i det nye år. 

1. Orientering fra medarbejdere. 
Der er intet nyt. Vi er lige startet efter juleferien. Der blev spurgt til støv/skimmelsagen før 
jul. Sagen er landet godt igen, da det viste sig at der ikke var skimmel i det støv som endte på 
lærerarbejdspladserne. 

2. Orientering fra ledelsen. 
− Vi er optaget af at organisere og planlægge børneåbningen i forbindelse med Kulturby ´17. 
− Skolens teknisk service er overgået til Kommunens tekniske afdeling. Vi er i gang med 

omstillingsprocessen i et godt og tæt samarbejde. 
− Vedligeholdelsesplanen for budgetår ´16 er gennemført som planlagt og aftalt. 
− Der er snart skolefest. Festen for de mindste gennemføres som planlagt mens festen for de 

store kommer til at se anderledes ud i år. Der er nedsat udvalg der er i gang med planlæg-
ning. Det ender nok med at blive en overnatning. 

3. Orientering om økonomi (bilag 1, udleveres på mødet). 
Det endelige regnskab er først færdigt omkring 1. april. Budgettet blev gennemgået og der 
blev spurgt ind til nogle af posterne undervejs. Budgettet ser ud til at balancere ved årets slut-
ning. Der er stadig uafklarede spørgsmål til budget ´16. Ledelsesløn og to-sprogsrefusion. Po-
sten til betaling af andre offentlige myndigheder skal beskrives og budgetlægges for budget- 
år ´17. 

4. Drøftelse af trafiksikkerhed. 
Det er besluttet, at der skal sættes en bom op ved indgangen til skolen (Marsk Stigsvej) for at 
sikre skolevejen. Vi afventer igangsættelsen af projektet, som nu ligger hos ejendomsservice. 
Skolebestyrelsen ønsker at sagen har høj prioritet. Skolebestyrelsen ønsker en yderligere sik-
ring af trafikken omkring skolen. Blandt andet skiltning i forhold til bumpene på Tingvej og 
skoleskilte ved Marsk Stigsvej. Generelt bør vi lave en trafikkampagne – oplyse forældrene 
om de farlige steder på skolevejen. Der er flere ideer til forskellige tiltag. Skolebestyrelsen 
afventer med kampagnen til bommen ved skolens indgang er sat op. 

5. Forventningsfolder. 
Vi er i gang med at udarbejde en forventningsfolder. Lærere, pædagoger og elever er 
foreløbig komme med input. Nu er turen kommet til forældrene. 
Der blev arbejdet med at beskrive hvilke forventninger vi kan have til hinanden på Samsø 
Skole. Der vil i løbet af foråret blive udarbejdet en forventningsfolder som skal være skolens 
fælles spilleregler. 



6. Gensidig orientering. 
− Der bliver spurgt til oplevelsen af forvaltningsstrukturen og dennes betydning for ledelsen 

af skolen. Spørgsmålet kommer i anledning af en kommende ny kommunal struktur proces 
der skal besluttes i løbet af foråret. Anne redegjorde for arbejdsopgaver og historik i sko-
lens kortere historie. Der er brug for at konkretisere hvad der er skoleledelsesopgaver og 
hvad der er forvaltningsopgaver. Skolebestyrelsen skal udtale sig om den kommenende or-
ganisationsstruktur.     

− Skolebestyrelsen har fået tilbud om et Drop-mob kursus. Det er d. 26. januar. Kl. 18.15 - 
20.15.  

− Skolebestyrelsen arbejder videre med principperne. 

7. Evt. 
Skolepolitikken skal være mere synlig. Der vil blive arbejdet med at gøre den synlig. 

8. Punkter til kommende møder. 
− En drøftelse om visioner og børnekultur. 
− Brug af tildelte puljemidler (60.000 kr.) til projekt folkelighed/forskellighed, om blandt an-

det at være forældre m.m. 

9. Punkter til SKU. 
− Trafiksikkerhed ved skolen. 
− Teknisk service, Budget overgang til ejendomsservice/Teknisk afdeling. 
− Spørgsmål til budgettet. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 
6. februar 2017 
7. marts 2017 
5. april 2017 
4. maj 2017 
6. juni 2017 

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
7. februar 
30. maj 
26. september 
28. november 
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Karine Foged  
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Mette Pihlkjær  
Karen Ea Hvitnov  
Christine Gauhl Hemmingsen  
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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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