
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 7. april 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Solvejg Nielsen 
Fraværende: Patrick Connor Kingsnorth 
 

Kl. 19.00 Mødet starter med en rundvisning på byggepladsen. 

1. Orientering fra elevråd. 
− Skolebestyrelsesrepræsentanterne i elevrådet er blevet bedt om at betale det honorar til-

bage til kommunen, som de modtager for at sidde i skolebestyrelsen. Kim undersøger 
nærmere. 

− Idé: klasserne skal navngives eksempelvis med bynavne eller dyrenavne. 
− Ønske om at beholde legepladsen og etablere en fodboldbane/multibane. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Det opleves som en glæde at have de ukrainske børn på skolen. Det kan mærkes at nogle 

kollegaer er taget ud for at undervise i modtagerklassen. 
− Udskolingsbørnene har været på heldagsudflugt til grænselandet. 
− Ser frem til volley dagen fredag d. 8/4. 
− 4. kl. er nødt til at flytte lidt rundt pga. støj fra byggeriet. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Fagfordeling starter tirsdag d. 19/4.  
− Der er forslag til skemaændring til skoleåret 22/23, som kommunalbestyrelsen skal god-

kende. Skoledagene bliver kortere, og der kommer flere ressourcer ind i klasserne. 
− Der er fokus på / arbejdes med revisitation for kompetencecentret. 
− Vi har etableret modtagerklasse for de ukrainske børn. Skolen har sidste år modtaget en 

bevilling, der skal gøre os i stand til at modtage børn med dansk som andetsprog. Hvis vi 
skal tilbyde modtagerklasse ud over 3 måneder, skal vi søge flere penge til at løfte opga-
ven.  

− Der har på det seneste været flere forældrehenvendelser, der ikke er venlige i deres kom-
munikation til personalet på skolen. 

− Vi skal på et andet tidspunkt tage en snak omkring hvordan forældre og skole kommuni-
kere sammen. Her skal der også ses på, hvordan Aula kan optimeres og blive mere funkti-
onelt.   

4. Principper. 
− Kulturel dannelse 

Bertel og Bob udarbejder et udkast til et princip for kulturel dannelse til næste gang. 



   
5. Bus. 

Hvad er status på om bussen kører for hurtigt? 
Bussen kører som den skal. 

6. Udendørsarealer og legeplads. 
Opfølgning på politikernes svar fra dialogmødet, efterfulgt af SB’s input til ideer til 
mulige udendørs arealer og aktiviteter (legepladser mv). 
Skolen vil gerne vide, hvilke udearealer vi har at råde over på kort og lang bane. Dette ønske 
er givet videre til det politiske led. Der er forhåbentligt en lille pulje penge i byggeriet til at 
etablere udearealer. 
Landsbypuljen har bevilget en stor pulje penge på 2.5 millioner til at forskønne området om-
kring Skolen og Sambiosen. Vi skal tænke store tanker ift. fornyelse af udearealer, legeplads 
m.m. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Der er styr på økonomien overordnet set. 

8. Gensidig orientering. 

9. Punkter til kommende møder. 
− Skolebestyrelsesvalg. 
− Input til ideer til mulige udendørs arealer og aktiviteter fortsat. 

10. Punkter til BU. 

11. Evt. 
Valgmøde d. 27/4 

12. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

BU møder i 2022 kl. 17.00 – 18.00: 
Tirsdag d. 5. april 
Tirsdag d. 27. september 



   
Skolebestyrelsesvalg: 
21/3 Orientering om skolebestyrelsesvalg 
31/3 Valglister, offentligt gennemsyn 

4/4 Frist for fremsendelse af kandidatmateriale 
5/4 Orientering om valgmøde 
20/4 Frist for optagelse på valgliste 
27/4 Valgmøde 

2/5 Frist for kandidatopstilling 
4/5 Orientering om valg og afstemningsprocedure samt kandidaternes valgmateriale på skolens 

hjemmeside 
16/5 Frist for afgivelse af stemme 
17/5 Nyvalgte inviteres til skolebestyrelsens sidste møde onsdag d. 15/6 kl. 20. Herefter konstitu-

ering af skolebestyrelsen 

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

SB suppleanter: 
Tina Villumsen (medarb. repræsentant) 
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