
 
 
 
 
 

                                                        
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 6. februar 2017, kl. 19.00. 

Afbud: Katrine Foged, Jeanne Thorsø Kortsen, Kirsten Posselt, Karin Birkmand. 
Fraværende: 

1. Orientering fra elevråd. 
− Maden i boden er diskuteret. Kan der skabes fornyelse? Der kigges på muligheder. Elev-

rådet tager sagen op. 
− De små vil gerne have en vandpost til indskolingen. 
− Der er købt sofa til boden 
− Sambiosen bliver brugt en del både i pauser og timer. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
Ingen medarbejdere til stede. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− God dag til børneåbningen. Alle var glade. 
− Læringsplatform "MinUddannelse” er indkøbt og ved at blive testet. Den er blevet an-

skaffet af ca. 50 procent af Danmarks skoler. Den introduceres henover året og bliver del-
vis sat i værk efter sommer. 

− Der er købt trivselsforløb fra børns vilkår til 5. klasse, som har knoklet noget med trivsel. 
− Der er møde med nogen af de store i 7. - 9. klasse fra Samsø Skole og Onsbjerg Lille-

skole omkring at kunne være sammen på en ordentlig måde i fritiden. 
− Skoleindskrivning. Det går godt. Foreløbig er der indmeldt 17. Vi havde til indskrivnin-

gen lavet nyt info materiale.  
− Der er også lavet fin folder i forhold til 10. klasse. 
− Herefter havde vi en snak omkring muligheder i forhold til den åbne skole. 

4. Orientering om økonomi (bilag 1). 
− Anne fremlagde ud fra bilag. Teknisk service er ikke på længere, da det er overgået til 

teknisk afdeling. 
− Vi vil via aftalekontrakten gøre opmærksom på de store udfordringer der ligger for skolen 

i forhold til opgaver med børn med særlige behov. 

5. Høring om forslag til styrelsesvedtægt (bilag 2). 
− Anne fremlagde ud fra udleverede bilag. Forslag til ændring sendes til Bertel som bærer 

det videre til Anne. 
− Forslag om årsberetningen fremlægges ved en lille fest med fællesspisning med tilmel-

ding? 
− Forslag om evt. at holde beretning sammen med et forældremøde? 
− Forslag om at holde beretning sammen med fredagen i uge 38? 
− Alt i forbindelse med mad! 

6. Gensidig orientering. 
Forskelligt blev bragt op. 



7. Evt. 
− Der blev spurgt til sorgplaner og førstehjælpsuddannet personale. 
− Bommen. Finansieres ud af de til vedligehold tildelte midler. 
− Hvordan går det med udeskolen? Der er søgt byggetilladelse. Den er givet og projektet 

fortsætter for fuld damp. 

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

andet at være forældre m.m. 
− Årsberetningsarrangement, hvordan? 
− Sexualundervisning. 

9. Punkter til SKU. 

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

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
30. maj 
26. september 
28. november 

SB medlemmer: 

Bertel Meilvang 
Katrine Foged 
Mette Pihlkjær 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Jeanne Thorsø Kortsen 
Lars Peter Jensen 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 
Karl Østergaard Jensen 
Kasper Østergaard Jensen 

Suppleanter: 
Susanne Kempff-Andersen 
Trine Hørby Sørensen 
Connie Ehlers Philip 
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