
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 5. december 2018, kl. 18.30. 

Fraværende: Lars Peter Jensen., Christine Gauhl Hemmingsen. 

Inden dagsordenen starter afholdes generalforsamling for Samsø Skoles støtteforening. 

1. Orientering fra elevråd. 
− Der bliver arbejdet på at få skabt en god debatkultur i elevrådet. Elevrødderne bruger no-

get af tiden på møderne til at lære hinanden bedre at kende. 
− Elevrådet har arbejdet på at lave en ny aktivitet for hele skolen. En sportsdag. 
− Der er blevet indkøbt bolde til alle klasser. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− 7. kl. er i praktik i de mindre klasser i hele december måned. Det forløber rigtig godt. 
− Det er juletid, så der bliver gjort plads til julehygge. Julestykket er under forberedelse til 

juleafslutningen. 
− Skole- hjem samtalerne er ved at blive afsluttet. 
− Projektet med den store 3. kl. går rigtig godt. Det er nu tid til at sende en ny ansøgning til 

Undervisningsministeriet for at få tilladelse til at fortsætte samlæsningen 2 år mere. For-
ældrene til 3. kl. er indkaldt til møde d. 19. dec. For her at få mulighed for at udtale sig.  

− Der er en ledig tysklærerstilling på skolen, som skal besættes d. 1. februar. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Ny medarbejder (pædagog) er startet i Kompetencecenteret.  
− Som nævnt ovenfor arbejdes der på ny ansøgning til samlæsning af kommende 4. kl. 
− Tysklærerstilling skal besættes d. 1. februar. 
− Samsø fonden har doneret penge til indkøb af et el-klaver til Sambiosen. 
− Processen med ibrugtagning af AULA kører efter planen. Der er møde med leverandøren 

”Netcompany” d. 20. december. 

4. Skoleudvalg. 
Der har ikke været møde siden sidste SB møde. 
− Dog har Helle Anesen og Søren Stensgaard haft et indledende møde med to arkitekter i 

Århus. Der blev snakket cirkulær byggeri med kompetente mennesker.  
− SB har en oplevelse af en noget langsom og ugennemsigtig proces. Der mangler tydelig-

hed om målet. Det er nødvendigt med klarhed omkring budget og tidsperspektiv. Ikke 
mindst mangler der klarhed om den eksisterende bygningsmasse. 

− Der er afsat tid til nye møder i skoleudvalget. D. 17. december vil der blive fremlagt en 
procesplan. 

5. Drøftelse af principper. 
− Der findes to udkast til princip (2 stk.) for It og digitale medier (se bilag). 

Der bliver lavet en sammenskrivning af de to principper. Der skal laves en indledning til 
det sidst fremkomne princip. Herefter fremsendes princippet til godkendelse hos skolens 
medarbejdere. 



− Drøftelse af betaling i forbindelse med skolerelaterede arrangementer. 
SB diskuterede det principielle i at elever deltager i aktiviteter, hvor der kan være udgifter 
for forældrene forbundet hermed. Det kan være skolefester, skoleskydning, julekoncerter 
og lign.  
Det bliver besluttet, at der ikke skal udarbejdes princip om emnet. Skolen følger gæl-
dende lovgivning på området. 

− Udkast til opfølgning på princip (se bilag). 
Oplægget blev godt modtaget. Det bliver den model SB vælger. Det blev aftalt at princip-
perne skal evalueres løbende mindst en gang om året. Evalueringen starter på august mø-
det. 

6. Konfirmation af ny møderække (se nederst). 
Forslaget blev godkendt. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Som der tidligere er orienteret om, vil der være et lille underskud på skolens regnskab for 
2018. Regnskabet fra teknisk afd. (skolens bygninger) følger budgettet. 

8. Gensidig orientering. 
− Fællessang. 
− Samarbejde med Samsø Frie Skole. 
− Skolens udtryk. 
− Højtlæsning på biblioteket. 

9. Evt. 
− IT-rygsække. Det er et gammelt begreb, da teknologien har overhalet de tidligere It-ryg-

sække. Der blev spurgt til arbejdet med ordblindhed på skolen. Eleverne lærer at bruge 
app writer, text analyzer, tale til tekst og andre kompenserende værktøjer. 

− Forslag om at bilag fremover vises på storskærm. 

10. Oplæsning af referat. 

11. Punkter til kommende møder. 
− SFO og klub. 
− Fri i-pad. Orientering. 

12. Punkter til SKU. 
Intet. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
10. januar 
18. februar 
19. marts 
10. april 
20. maj 
6. juni, kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.15-17.15: 
5. februar 
11. juni 
24. september 
26. november 



SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Lars Peter Jensen 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Kirsten Vibeke Østergaard 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Kasper Østergaard Jensen 
Jens Peter Bruun Olsen 

SB suppleanter: 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Tina Villumsen 
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