
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 6. juni 2019, kl. 18.30. 

Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Kirsten Vibeke Østergaard, Lars Dalsgaard Jørgensen, Bo Stef-
fensen, Kasper Østergaard Jensen og Jens Peter Bruun Olsen 

Formanden startede mødet med at byde velkommen til nyt medlem, der starter i SB til august. Ja-
mil Ahmad Mamo 

1. Orientering fra elevråd. 
Intet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Elevrådet havde arrangeret sportsdag for hele skolen i uge 21. Det var en god dag, dejligt 

med et aktivt elevarrangement. Måske medfører det en månedlig sportsdag kommende 
skoleår.  

− Skolehaven blev fremhævet som et godt aktiv til skolen med mulighed for aktivitet og 
udendørs undervisning. Allerede nu bliver den brugt som køkkenhave, som supplement 
til madkundskab. 

− Lærerne er glade for at have fået en arbejdstidsaftale. Århus lærerforening har forhandlet 
med Samsø kommune.  

− Afgangsprøverne er i gang og indtil videre går det eleverne rigtig godt. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Sidste skoledag blev en rigtig god dag. Afgangseleverne var eksemplariske og lavede en 

god dag for hele skolen.  
− Der er travlt med planlægningen af det nye skoleår. Fagfordelingen er afsluttet. 
− Skolen har haft besøg af arbejdstilsynet. Det forløb godt. 

4. Orientering om økonomi (bilag). 
− Der er ikke bilag fra teknisk afdeling til dagens møde. 
− Skolens regnskab/budget forløber efter planen. Dog er der stadig bekymring for om sko-

lens ”buffer” er stor nok. Der bliver holdt månedlige møder med økonomikonsulenten, 
som er tilfreds med udviklingen. 

− Der blev talt om omlægning til ny ferielov. 

5. Gensidig orientering. 
− SB-medlemmerne blev fordelt som kontaktpersoner til klasserne til næste skoleår. 
− Kirsten Posselt og Lotte Hansen er genvalgt til SB kommende skoleår. 

6. Evt. 
Formanden sagde tak for i år. 

7. Punkter til kommende møder. 
a. Høring til budget 20. 
b. Årshjul for SB tages op. 



8. Punkter til SKU. 
− Tildelingsmodellen til Samsø Skole er taget af bordet. Det vil SB gerne tage op med 

SKU. (11. juni) 
− Skoleudvalget. Hvad er missionen? Hvad er visionen? Hvad med skolens fysiske forfat-

ning her og nu? 

9. Oplæsning af referat. 

Vi slutter af med lidt at spise og drikke og ønsker hinanden god sommer. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
27. august 
2. oktober 
31. oktober 
2. december kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.15-17.15: 
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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