
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 6. december 2021, kl. 18.30 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Malene Borregaard Eggers, Karin Birkmand 
Fraværende:  

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden.  
− Eleverne klager ikke over den bygge-støj, der uundgåeligt er i ny og næ.  
− Elevrådet kan komme med input til den nye skoles indretning ude og inde. Vil blive ind-

draget i det nye børn/ungeudvalg. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Byggeriet har givet gener i den høje røde bygning, sydfløjen mht. støj og vand.  
− Coronasituationen bekymrer nogle medarbejdere.  
− Medarbejderne bliver inddraget i teams og storteams i indretning og kultur i ny skole.  
− Er meget optagede af lederskiftet.  
− DSA er fortsat et stort kursusprojekt for alle medarbejdere. Giver allerede effekt i forhold 

til tilgangen og den sproglige bevidsthed. Projektet afsluttes i september ´22. To lærere er 
under særlig uddannelse (diplom) og skal fungere som vejledere og undervisere frem-
over.  

− Hyggeligt med juleaktiviteter i skoletiden. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− En coronasmittet lærer på skolen. Læreren har ikke været på skolen efter inkubationstiden 

og smitten har ikke bredt sig på skolen. Der bliver dagligt opdateret på gældende ret-
ningslinjer. Hvis det bliver vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 7/12, at medarbej-
derne skal vise coronapas, vil det medføre stillingtagen til håndteringen af det i praksis. 

− To stillingsopslag på vej ud over skolelederstilling, en lærerstilling og en pædagogstilling 
i Kompetencecenteret.  

− Planer om juleafslutning i kirken, hvis coronsituationen tillader det. 
− På valg til skolebestyrelsens forældrerepræsentanter pr. 1. aug. 2022: Bertel, Malene og 

Brian, mens Solvejg, Christian, Sine og Jamil sidder endnu to år. Der ud over skal der 
vælges tre suppleanter. 

4. Principper. 
Principper til revidering vedlagt som bilag: 
− Digital dannelse. 

”Mobiltelefoner” tilføjes i afsnittene, hvor der står ” IT og medier”. Revideret og god-
kendt i øvrigt. 

− Motion og bevægelse. 
Drøftet.  Der ønskes et punkt til drøftelse, som omhandler omklædning og bad i forbin-
delse med idræt. 

Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse. 



5. Orientering om økonomi (bilag). 
Der er et øremærket beløb, som ønskes overført til kommende budgetår til brug for skole-
møbler og indretning af fællesarealer i den ny skole. 

6. Orientering og drøftelser vedr. skolebyggeri. 
Skolebyggeriet skrider planmæssigt frem med de nødvendige løbende justeringer. Der er en 
plan for genhusning af de klasser, der skal flytte lokale pga. byggeriet. Nogle klasser er alle-
rede flyttet. Resten flyttes efter nytår. 

7. Gensidig orientering. 
Det blev beklaget, at Skolebestyrelsen ikke blev inviteret til rejsegilde. 

8. Punkter til kommende møder. 
− Arrangement for forældre vedrørende it-sikkerhed for børn.  
− Skolemad. 

9. Punkter til SKU. 
Der afventes ny konstituering. 

10. Evt. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Mand. d. 18. jan. 
Onsd. d. 2. mar. 
Tors. d. 7. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 17.00 – 18.00: 
Vi afventer fortsat ny mødeplan for møder i 2022. 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Solvejg Nielsen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen (medarb. Repræsentant) 
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