
 
 
 
 
                                                            

                            SAMSØ SKOLE 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 6. juni 2018, kl. 18.30. 
 

Fraværende: Trine Hørby Sørensen, Jeanne Thorsø Kortsen, Karen Ea Hvitnov,  
 Karl Østergaard Jensen og Sofie Elkhøj Bundgaard 

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet havde en god afslutning på Stensbjerggaard. 
− God sidste skoledag for de store elever. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− OK 18 er afsluttet med et ja til overenskomsten. Forventning om at en ny lokalaftale for-

handles hjem sammen med Århus. 
− Vi er ved at afslutte dette år og forberede det næste, så vi har travlt. 
− 9. klasse går til prøve og det lærer de noget af. Dem der har forberedt sig godt, klarer sig 

godt. 
− Der er kolleger der bliver hængt ud på nettet. Det påvirker medarbejderen voldsomt. 
− Bertel vil som formand, skrive ud til forældrene med opfordring til, at de i stedet henven-

der sig til ledelsen eller SB i stedet for. Det vil være oplagt at tage dette med på første 
forældremøde efter sommerferien. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Heidi Dalby er ansat som ny leder af kompetencecenteret. 
− Karina Knobelauch er ansat i kompetencecenteret som specialpædagog i den kommende 

1. klasse. Starter den 1/8. 
− Vi er færdige med skemaer til næste år. Nu har medarbejderne mulighed for at komme 

med kommentarer. 
− Der er lavet sagsfremstilling vedr. tildelingsmodel til kompetencecenteret. Det er en lang 

proces. Sagen kommer på SKU i august. 
− I næste uge skal ledelsen til A.P. Møller fonden. Vi er blevet inviteret til møde for at re-

degøre for vores ansøgning om midler til kompetenceløft i forhold til DSA. 

4. Drøftelse af principper. 
− Vedtagelse af princippet om trivsel: 
 SFO: taget til efterretning. 
 Indskoling: Oplægget fra SB om princip for Trivsel blev godkendt med flg. æn-

dringsforslag. Under overskriften Skolens ansvar er der en linje omkring AKT-
teamet der er formuleret på flg. måde: Skolens AKT-team er en ressource ved mis-
trivsel også set i børnehøjde, som bl.a. uddanner elevmæglere. 
Ændringsforslag: Skolens AKT-team er en ressource ved mistrivsel set i børne-
højde. De uddanner bl.a. elevmæglere. 

 Udskoling: taget til efterretning. 
 CK: taget til efterretning. 

Princip om trivsel er taget til efterretning med accept af ændringsforslag fra indskolings-
team. Princip om kost tages op på første møde efter sommerferien. 



5. Drøftelse om brug af Grotten. 
− Få bruger for tiden Grotten. 
− Bo redegjorde for situationen i forhold til budget nedskæringer fra budget 2017. 
− Vi havde en god drøftelse af muligheder for at få de unge tilbage igen. 
− Hvordan brander vi klubben bedre? 
− Evt. et fællesskab med efterskolen, turneringer, boldspil m.m. 
− Regulere åbne-/lukketider. Eks. lukke kl. 21.30? 
− Invitere de store elever ind i fællesbåndet, som en fast tradition. 
− Bo fortalte at klubben er inviteret til Randers for erfaringsudveksling. Her er det lykkedes 

at få de unge tilbage i klubberne igen. 

6. Orientering ved Bo om målbeskrivelse af SFO og Klub. 
− Bo fortalte om mål og indhold og det aktuelle fokuspunkt, Inklusion. 
− Der blev debatteret hvad vi kan gøre for at fastholde de ældste juniorklub børn (5.-6. 

klasse). 
− Klubben har gang i rigtig mange og forskelligartede tilbud. Andre ideer er hjertelig vel-

kommen. 
− Bo fortalte, at man nok også måtte forvente, at de store efterhånden ville stoppe, da tiden 

de har til klubben med alderen bliver mindre og skal hænge sammen med, at det stadig 
koster 599 kr. om mdr. at gå i klub. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
− Anne redegjorde for økonomien pt. 
− Der arbejdes fortsat på, at budgettet er rigtigt fordelt på de enkelte poster. 
− Der arbejdes på et ønske om en dynamisk tildelingsmodel også til den øvrige skole. 
− Økonomioversigten fra bygnings afd. Ser fin ud. 

8. Gensidig orientering. 
− Skoleudvalget (fast punkt). 

Anne fortalte om arbejdet i skoleudvalget. Anne havde lavet oplæg til sidste møde om øn-
sker til byggeriet. Vi vil gerne prioritere en helt ny indskolingsafdeling. Der vil komme 
en konsulent på, som skal styre projektet i den rigtige retning. På fredag tager udvalget på 
studietur til Jylland, for at se på skolebyggeri. Der er et møde mere inden sommer, hvor 
der vil være oplæg om ønsker fra fritidsdelen. 

9. Evt. 
Intet. 

10. Oplæsning af referat. 

11. Punkter til kommende møder. 
− Handleplan, særlig intelligente børn. 

12. Punkter til SKU. 
− Orientering om mobilforsøg og evt. indvirkning på kommende trivselsundersøgelse. 

Kl. 20.00: De nye medlemmer ønskes velkommen. 

13. Skolebestyrelsens møderække og klasserepræsentanter for skoleåret 2018/2019 beslut-
tes. (bilag). 

14. Skolebestyrelsen konstituerer sig. 

Vi slutter med tapas og øl, vand el. vin og ønsker hinanden god sommer. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019 kl. 19.00-21.00: 
29. august 
1. oktober 
6. november 
5. december, kl. 18.30 
10. januar 
4. februar 
5. marts 
3. april 
2. maj 
3. juni, kl. 18.30 

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15: 
12. juni 
25. september 
27. 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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