
 
 
 
 
 

                                                         
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 7. marts 2017, kl. 19.00. 

Afbud: Katrine Foged, Lars Peter Jensen, Karin Birkmand 
Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Karl Østergaard Jensen, Kasper Østergaard Jensen,  

1. 19.00 – 19.30 Margrethe Vogt Thuesen orienterer om afgrænsning af opgaver mellem 
skoleledelse og forvaltning. 
Margrethe fortæller om forvaltningsopgaven. Opgaven er at sikre, at de problemstillinger 
som skolen arbejder med kommer til politisk høring og beslutning. Forvaltningen er tovhol-
der i forhold til implementeringen af de politiske beslutninger. En forvaltning skaber over-
blik over et samlet område. Sikrer et tværfagligt samarbejde og at der er konsistens mellem 
mål og handlinger. Forvaltningen er ansvarlig og forpligtet på den økonomiske bevilling. 
Forvaltningen har til opgave at sikre, at skolebestyrelsen kan udføre sin tilsynspligt. f.eks. 
eksemplificeret ved at skolens bygninger netop er outsourcet til ejendomsservice. Det bety-
der at forvaltningen skal lave en procedure hvor budgetter og økonomi for bygninger bliver 
tilsendt skolebestyrelsen. Forvaltningen er også garant for et godt samarbejde mellem sko-
lens interessenter.  
Spørgsmål: Hvilke opgaver løser forvaltningen? Hvilke opgaver løser skolen? 
Forvaltningen tager sig af klager, juridisk bistand, økonomisk rådgivning, bevillinger til sær-
lige opgaver mm. Forvaltningen er i et tæt samarbejde med skolens ledelse omkring udvik-
ling, servicering og synliggørelse i forhold til politikerne. Der er fokus på tværfaglighed og 
synergieffekter imellem afdelingerne i kommunen.  
Der er stor forskel på at være skole i en stor kommune og i en lille kommune. På Samsø er 
man tættere på politikerne. F.eks. deles arbejdet omkring sagsfremstillinger mellem forvalt-
ningschef og skoleledelse. 

2. 19.30 – 20.00 Seksualundervisning. Anne Buhl Jørgensen orienterer om sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab. Dan Chrislau kommer med et praktisk ek-
sempel fra 8.kl. (bilag 1). 
Anne orienterede om ”obligatoriske fag”, det som man i daglig tale kalder ”de timeløse fag”. 
Obligatoriske fag er integreret i skolens øvrige fag. 
Dan orienterede og fortalte om et praktisk eksempel. Dans afsæt er i 7. – 9. klasse. Bestyrel-
sen fik et grundigt indblik i ”faget” og hvordan man kan arbejde med det. 
Bestyrelsen blev introduceret til hjemmesiden www.sexfordig.dk og Biologi siden på Gyl-
dendal.dk 

3. Orientering fra elevråd. 
Elevrådsmedlemmerne var fraværende i dag. Der har været afholdt elevrådsmøde torsdag d. 
2. marts. 

4. Orientering fra medarbejdere. 
Fagfordelingen optager medarbejderne. Hvordan skal opgaverne fordeles? Arbejdet med læ-
ringsplatformen er gået i gang, hvilket er en ny opgave. En opgave der fylder på forskellig 
vis hos kollegerne. 



5. Orientering fra ledelsen. 
− Der blev orienteret om to langtidssygemeldinger. Der er blevet arbejdet med at lave nogle 

gode længerevarende vikarløsninger. 
− Der er lavet aftalekontrakter i forhold til budget `18. Ledelsen har netop været til SKU-

møde for at fremlægge skolens udfordringer for næste budgetår. En af de store udfordrin-
ger er arbejdet med Dansk som andet sprog. En opgave der er voksende på skolen. Næste 
skoleår vil der være ca. 24 to-sprogsbørn på Samsø Skole. (Mere end 10% af skolens ele-
ver). 

− Skolens bygninger er stadig et fokuspunkt, som ikke behøver nærmere præsentation. 
− På SKU-mødet snakkede vi om kommunens beredskab i forhold til sårbare unge. Der er 

ikke et rigtigt tilbud til unge med ”ondt i livet”.   
− Bo orienterede om, at der skal ansættes en barselsvikar i SFO`en. Han spørger til delta-

gelse i ansættelsesudvalg. Der bliver sendt en mail rundt. (28 marts). 

6. Orientering om økonomi (bilag 2). 
Anne orienterede om budgettet. I det udleverede bilag fremgår det, at der vil være et under-
skud på 2 mill. Hvilket gjorde at der med det samme blev arrangeret møde med Alexander 
Jantz. Ledelsen blev beroliget, da der var flere forklaringer til at det så, så slemt ud. Der vil 
være et underskud, men ikke i den størrelsesorden. Underskuddet vil nærmere være på ½ 
mill. kr. Et underskud som ledelsen skal finde en løsning på. Det vil der blive arbejdet med. 
Ved gennemgangen blev der fundet flere fejl, som økonomiafdelingen skal hjælpe med at 
udrede. Bl.a. er der fokus på udgiften til kommunens PPR betjening. Der ligger flere poster 
på skolens regnskab, som ikke helt kan forklares. Det skal der ryddes op i. 

7. Årsberetningsarrangement, hvordan? 
Der bliver arbejdet videre med ideen om at lave et arrangement i september måned for de 
der er interesserede i at høre om skolebestyrelsens og skoleledelsens arbejde. Arrangementet 
vil indeholde et traktement og det kunne også kombineres med et foredrag eller et fagligt in-
put. Formanden og næstformanden kommer med et udspil. 

8. Gensidig orientering. 
− Der bliver spurgt til hvordan det går med videoovervågningen. Der mangler en sagsfrem-

stilling og en beskrivelse for grundlaget af beslutningen. 
− Der har været en henvendelse fra en forælder omkring vikardækning. Der blev orienteret. 

Bestyrelsen tager det med i det videre arbejde omkring principper. 

9. Evt. 
Intet. 

10. Punkter til kommende møder. 
− En drøftelse om visioner og børnekultur. 
− Brug af tildelte puljemidler (60.000 kr.) til projekt folkelighed/forskellighed, om blandt 

andet at være forældre m.m. 
− De første 5 principper drøftes. 
− Samarbejdet med PPR Skanderborg. 
− Årsberetningsarrangement. 

11. Punkter til SKU. 
- Udredning af budgettet. Skolens regnskab skal gøres gennemsigtig og forvaltningsopga-

verne skal placeres de rigtige steder. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2016/2017: 
5. april 2017 
4. maj 2017 
6. juni 2017 



SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
30. maj 
26. september 
28. 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 
 


