
 
 
 
 
 

                                                         
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 5. april 2017, kl. 19.00. 
 

Fraværende: Katrine Foged, Karen Ea Hvitnov, Anne Buhl Jørgensen. 

1. 19.00 – 19.30 Karin Birkmand orienterer om børnekultur og folkelighed. 
− Der blev redegjort for PLC og folkebibliotek og samarbejde/snitflader. 
− PLC står for børnekulturen på Samsø. Karin har brugt 2016 til at udvikling på dette, illu-

streret ved årskalenderen. Herudover er der arbejdet rigtig meget og bredt med børneåb-
ningen 2017. Der inddrages børn fra alle skoler, samt børnehaverne. 

− I forhold til kommende år er der behov for at diskutere finansiering af eks rejseudgifter. 
Det er dyrt for samske børn at komme ud til kulturtilbud, i øvrigt se vedlagte slides.  

2. Orientering fra elevråd. 
− Der er gang i en vandautomat ved de små. Der er bekymring for gulvet, så der skal laves 

en sikring. 
− Der er doneret 2000kr til frikvarter udstyr 
− Der er doneret 3000kr til skateboard udstyr og boards. 
− Der har været diskussion omkring madudvalg i boden. Der er opsat kasse til ris og ros. 
− Der blev stillet spørgsmål vedr. restsaldo på elevkort. Hvad går det til. Kim følger op. 
− Der skal en procedure til vedr. lukning af elevkort, når eleven slutter på skolen. 

3. Orientering fra medarbejdere. 
− Medarbejderne har talt lidt om den kommende bom.   
− Der er spænding omkring den kommende forvaltningschef. 
− Øvelsessalen. Karin og Ole Kæmpe er, på medarbejdernes vegne og helt privat, indgået i 

gruppen til bevarelse. Der er givet 1,5 år til at finde fondsmidler til renovering. Der vil 
også blive lavet arrangementer til fælles glæde og inddragelse af lokalbefolkningen. 
Øvelsessalen bliver nu tømt og der sættes igen varme på.  

− Dejlig koncert med An Odder Band! 

4. Orientering fra ledelsen. 
− Der har været en god volleyball. 
− Der har været affaldsindsamling.  
− 8 kl. er i brobygning i denne uge. 
− Der er nogen usikkerhed omkring driften af Øvelsessalen.. 
− Der er 2 langtidssygemeldinger blandt lærerne. 
− Der arbejdes på planlægning af næste skoleår. 
− Der er etableret et ledernetværk med de andre skoler. Kan vi bruge hinanden på nogen 

måder og hvordan ser børneområdet på samsø ud om 10 år? 
− Ny forvaltningsstruktur er besluttet. Der bliver ansat ny chef for børn- og ungeforvaltnin-

gen. Det blev anfægtet at bestyrelserne ikke er blevet hørt. 
− Der er ansat barselsvikar for Sara Jelsdal i SFO. Vikariatet starter 15/6. 

5. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Kim redegjorde for status. Der er blevet fortaget justeringer i forhold til at holde budgettet i 
balance. 



6. Orientering om ansøgning til ministeriet om at samlæse 1. årgang. 
SB skal udtale sig desangående. SB skriver under på udtalelse fra kontaktforældregruppen i 
første klasse. Dette er dermed SB's indstilling. Den sendes rundt til SB til evt. kommentarer. 

7. Bommen forventes klar d. 15. maj 2017. Planlægning af event. 
Modtagegruppe: SB og betjenten, laver hyggelig happening. Kim og Anne laver udkast til 
skrivelse til forældrene. Tages op næste gang igen  

8. Drøftelse af 5 principper (bilag eftersendes). 
Udsættes. 

9. Orientering om PPR´s betjening af Samsø Kommune. 
Udsættes. 

10. Årsberetning fra SB. Planlægning af formidling. 
Udsættes. 

11. Gensidig orientering. 
Der blev spurgt til prioritering i vikar dækning. Den bedste mulige løsning søges altid i for-
hold til resurser og kompetencer. Der tilstræbes kontinuitet ved længerevarende sygdom. 

12. Evt. 
Intet. 

13. Punkter til kommende møder. 
− Drøftelse af 5 principper. 
− Orientering om PPR´s betjening af Samsø Kommune. 
− Årsberetning fra SB. Planlægning af formidling. 

14. Punkter til SKU. 
− Udredning af budgettet. Skolens regnskab skal gøres gennemsigtig og forvaltningsopga-

verne skal placeres de rigtige steder. 
− Principiel drøftelse af offentlig ansattes deltagelse i den offentlige debat. 
− Drøftelse af børnekulturen på Samsø. Visioner og konkrete tiltag. Bertel laver oplæg til 

mødet. SB kommer med input. 
− Økonomi vedr. Sambioseforeningen. Udgift til Grottens forsyningsudgift m.m., hvor pla-

ceres den fremover? 
− Udgift til skolerejser fremover 

Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 
4. maj 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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