
SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 7. januar 2020, kl. 19.00. 

Fraværende m/afbud: Bertel Meilvang, Karen Ea Hvitnov, Mads Lindbøg Bøhm. 
Fraværende:  

1. Orientering fra elevråd.
Drøftelse af forventninger:
− Fra skolebestyrelsen til elevrådet.
− Fra elevrådet til skolebestyrelsen.

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde i december pga. sygdom. Drøftelse af forvent-
ninger: Udsættes til næste møde. 

2. Orientering fra medarbejdere.
− Alle medarbejdere har været på kursus 2. + 3. januar omkring styrket sprogindsats. Det

var et godt, inspirerende og kollegialt hyggeligt kursus. 
− Der er interesse og opmærksomhed omkring ny prøvebekendtgørelse i forhold til de prak-

tisk musiske fag. Eleverne skal til prøve i et af de praktisk musiske fag. 

3. Orientering fra ledelsen.
Det var en god oplevelse at være på kursus for alle medarbejdere. Kurset var inspirerende og
en god start på de næste 2 års indsats omkring en styrket sprogindsats på Samsø Skole.
Der er særlig opmærksomhed på at skabe mere fysisk plads til eleverne på skolen. Der er nu
lavet en sagsfremstilling til leje eller indkøb af to pavilloner til skolen. Sagsfremstillingen
tages op på kommende møde i SKU. (tirsdag d. 14. jan.)

4. Orientering vedr. skolebyggeri.
Se ovenfor. Der er ikke sket noget siden sidste SB-møde. Næste møde i Referencegruppen
er i slutningen af indeværende måned.

5. Principper
− Evaluering af princip om samarbejde mellem skole og hjem.

Der er en fælles forståelse af, at princippet fungerer efter hensigten. Der er en enkelt ret-
telse: Skole intra ændres til AULA. 

− Listen over principper. 
SB holder fast i punkterne, der er på listen. Det besluttes at punkterne omkring Mobning 
og konflikthåndtering bliver de næste principper der skal udarbejdes. På næste møde gen-
nemgås mobbehandleplan og sanktionstrappe, som inspiration til det kommende arbejde 
med principperne. 

6. Orientering om økonomi (bilag eftersendes).
Budgettet for 2019 blev behandlet. Det er ikke det endelige regnskab. Det forventes at regn-
skabet kommer til at gå op. Måske bliver der et lille overskud.

7. Gensidig orientering.



8. Evt. 
Intet. 

9. Punkter til kommende møder. 
− Start på arbejde med udarbejdelse af principper om mobning og konflikthåndtering. 
− Skolefest. 

10. Punkter til SKU. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
29. januar 2020 
27. februar 2020 
23. marts 2020 
28. april 2020 
27. maj 2020, kl. 18.30 

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
18. februar 
9. juni 
22. september 
24. november  

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Mads Lindbøg Bøhm 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen 
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