
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 6. november 2018, kl. 19.00. 

Fraværende: Bertel Meilvang, Lotte Hansen, Kasper Østergaard Jensen. 

1. Orientering fra elevråd. 
− Fordybelsesbånd fungerer godt. 
− Boden er flyttet til Sambiosen, hvilket fungerer godt. 
− Arbejder på at lave en sportsdag for store og små elever. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Elevplaner fylder. 
− Forældresamtaler. 
− Team samarbejde. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− De korte høringsfrister er kommet for at blive.  Kan vi flytte SB møder så de passer bedre 

med SKU møderne? Anne har lavet et forslag, så det kan lade sig gøre. Den reviderede 
møderække sendes ud med referatet. 

− Ny persondataforordning. Der er lavet et skema, som SB medlemmerne skal udfylde 
vedr. personoplysninger. Sendes rundt under mødet. 

− Der er nye bøger til de nye medlemmer af SB, som udleveres. 

4. Skoleudvalg (bilag). 
− Referatet sendes ud hver gang fra nu. 
− Missionen for udvalget er foreløbig på standby og arbejdet resulterer i en procesplan. 

Denne lægges i hænderne på en proceskonsulent, som herefter kører sagen videre til et 
forslag. 

− Der arbejdes sideløbende på at undersøge muligheden for cirkulært byggeri. 
− Projektet skal stå færdig i aug. 2022.  
− Øvelseshusets venner var inviteret til sidste møde. De arbejder nu i en anden retning med 

teater som fokus. 

5. Drøftelse af principper. 
Endelig vedtagelse af: 
− Skole-hjem samarbejde. Vedtaget 12/4 - dato bliver tilføjet på princippet. 
− Trivsel. Vedtaget 6/6 - dato bliver tilføjet på princippet. 
− SFO og klub. Vedtaget 12/4 - dato bliver tilføjet på princippet. 

Vi skal have lavet en procedure for SB´s opfølgning. 

Nyt: It og digitale medier. 
Herunder orientering fra ledelsen om filter 
− Det nye ”princip for digital dannelse” Ea har lavet et udkast til drøftelse. Drøftelsen ud-

skydes til næste møde. Udsendes igen sammen med et tidligere skrift. 
− Der orienteres om at der er sat filter på vores it, således at ikke skolerelevant ikke er til-

gængeligt. 



6. Fornyet ansøgning om fravigelse af mindste undervisningstid. 
Anne redegjorde for baggrunden. Anne sender udtalelserne rundt og hvis ingen har indven-
dinger, tilslutter SB sig. 

7. Drøftelse af handleplan for særlig intelligente børn (bilag). 
− Vi tænker i forvejen i holddeling i forhold til niveau. Det der kaldes undervisningsdiffe-

rentiering. 
− Særligt intelligente børn kræver en helt anden tilgang, som tager højde for en høj IQ og 

asymmetrisk udvikling, som skal varetages i særligt tilrettelagt undervisning, evt. special-
skoler. 

− Der er behov for, at vi i højere grad fortæller om hvad vi i forvejen kan og gør. 

8. Oprettelse Samsø Skoles støtteforening (bilag). 
Vi indkalder til stiftende generalforsamling til næste møde og gør opmærksom på at det først 
og fremmest handler om at kunne anvende mobile Pay ved arrangementer. 

9. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
− Anne redegjorde for bygnings økonomi.  
− Der er muligvis til lyddæmpning i CK3. 
− Skolens økonomi. Det ser ud til et mindre underskud end forventet. Det skyldes blandt 

andet flere penge fra DSA puljen, samt undladelse af genansættelse af medarbejder. 
− Vi vil arbejde på at skabe en buffer til dækning af personale som stopper. 

10. Gensidig orientering. 
Følgende udskydes til december: 
− Fællessang. 
− Samarbejde med Samsø Frie Skole. 
− Skolens udtryk. 

Hvordan er det med brug af Min uddannelse? Der er lagt nogen retningslinjer ud, men i år er 
et forsøgs år, hvor vi prøver systemet af. Der kommer måske en ændring når ”Aula” introdu-
ceres. Herefter bliver der et mere ens udtryk i klasserne. 

11. 10. kl. næste år. 
− Etablering af FGU tilbud på Samsø planlægges sammen med diverse ungdomsindsatser i 

uddannelsescenter Samsø. Heri tænkes også 10 kl. ind. Konstruktionen er et politisk til-
tag. 

− Orienterende møde afvikles i januar, når den endelige beslutning er taget. Dette meldes 
ud til 9. klasserne snarest. 

− SB laver høringssvar, når den endelige sagsfremstilling foreligger. Der indkaldes til eks-
traordinært møde den 13/11 kl 17.00 for udformning af høringssvar (der er høring fra den 
12. – 19. november). 

12. Evt. 
Intet. 

13. Oplæsning af referat. 

14. Punkter til kommende møder. 
− SFO og klub. 

15. Punkter til SKU. 
− Opfølgning på skolens eksisterende bygninger. 
− Tilbagemelding på høringssvar. 

Er der en procedure for processen ift. høringssvar? 



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

SKU møder, tirsdage, i 2018 kl. 16.15-17.15: 
27. november 

SKU møder, tirsdage, 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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