
 
 
 
 
 

                                                        
                            SAMSØ SKOLE 
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 7. december 2016, kl. 19.00. 

Afbud: Katrine Foged, Lars Peter Jensen, Anne Buhl Jørgensen 
Fraværende: 

1. Orientering fra elevråd. 
− Der skal laves fællesrum ved boden. 
− Vandautomater i CK og indskoling. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Julefreden har sænket sig. 
− Glade for de nye nøgletal. 
− Problemer i forbindelse med fjernelse af gamle depoter og støv, der bredte sig til lærerar-

bejdspladserne. Indsatsen fra firmaet er under al kritik. 
− Der er taget prøver på arbejdspladserne og man afventer resultatet. 
− Arbejdspladserne bruges indtil videre ikke i større grad. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Lykønskning fra borgmesteren med de fine resultater i årets statistik. 
− Skimmelsvamp og indeklima. Kim redegjorde for historikken på skolen. 

Nu er der som beskrevet ovenfor, en i gangværende uheldig proces. Sen info til skolen. 
Mandskabet håndterer arbejdet meget lemfældigt de sviner og der overholdes ikke gæl-
dende lovgivning. Der breder sig støv via kabelkasser til arbejdspladserne. Der rengøres i 
to omgange, men det er svært at komme det fine støv til livs. Teknisk afdeling sørger for 
at tale med firmaet og får taget prøver. Vi afventer resultatet og undersøger om der skal 
køres erstatningssag. Vi evaluerer forløbet med henblik på at sikre ordentlig kommunika-
tion og sagsgang fremover. 

− På onsdag er der stiftende generalforsamling i Sambiosen. Skolen deltager med Bo og 
Anne. 

− Adm. Af bygninger bliver pr 1/1 2017 lagt under ejendomsservice. Torbens funktion i 
dagligdagen bliver ikke væsentlig forandret, men budgettet bliver i væsentlig grad flyttet 
til ejendomsservice. 

− Der er afholdt et godt møde med teknisk afd. og vi er trygge. 
− Bommen er nu vedtaget i SKU og skal nu godkendes i KB. 

4. Orientering om økonomi (bilag 1). 
− Kim redegjorde for budgettet, det ser ud til at budgettet ca. går i 0. 
− Anne har gennemgået budgettet med regnskabsafdelingen og budgettet bliver rettet til i 

2017. 
− Vi vil fremover få kompensation for udgifter til vores kvoteflygtninge. 

5. Drøftelse af skolefester. 
Hvilke ønsker kunne vi have til form og rammer for skolefesten? 
Christine fremlagde sine tanker om skolefest med mere aktiv deltagelse af de mindre klasser, 
samt fællesspisning klassevis måske med madkurve? Delt op ved bordene i hallen. Måske 



kunne hver klasse have et lille optrin (sang, sketch eller lign.)? Der tænkes også i ny skole-
fest for de store? Ideerne sendes videre til storteamsene. 

6. Orientering om trivsel. 
Målingen fra foråret 2016. 
Kim fremlagde målingsresultaterne. Samsø havde udvist en lille fremgang på 0,1 point. 

7. Beslutning om kameraovervågning (bilag 2). 
Fortsat fra sidste møde. 
− Kim lægger op til at man argumenterer sig frem til en beslutning. Det kan dog af og til 

være nødvendigt at afgøre en sag ved afstemning. Herefter en god diskussion for og 
imod. 

− Herefter gik vi til hemmelig afstemning og resultatet blev:  
For = 6,  
Imod = 5,  
Hverken for eller imod = 0.  
Resultatet videresendes til endelig afgørelse i KB. 

− Ledelsen begrunder i skrivelse til forældrene om baggrunden for opsætning af overvåg-
ning. Vi beslutter en prøveperiode på max 2 år. 

8. Gensidig orientering. 
− Teknisk afd. har sammen med HP og Anne lavet planer for udekøkkener, som Bertel har 

fået søgt penge hjem til. 
− Der arbejdes nu aktivt med udehaverne og eleverne i håndværk og design er meget enga-

gerede. 
− 10. klasse projektet omkring bæredygtighed er ikke kommet i gang i år. Der er arbejdes 

derfor mere traditionelt i undervisningen. 

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. 
− Forventningsfolder. 

11. Punkter til SKU. 
− Kostpolitik - automat politik. 

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

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15: 
7. februar 
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 
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