
 
 
 
 
 

                                                         
                            SAMSØ SKOLE 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 7. december 2017, kl. 18.30. 

Fraværende: Katrine Foged, Jeanne Thorsø Kortsen, Sofie Elkøj Bundgaard 

Bemærk: mødet starter kl. 18.30, på grund af spisning til slut. 
 

1. Orientering fra elevråd. 
− Der er koldt i den store bygning. 
− Elevrådet har snakket om skolepatruljen. Der er opbakning blandt eleverne til at få lavet 

en skolepatrulje på tværs af klasserne fra 6. – 10. klasse. Det er nu til høring i klasserne. 
− Elevrådet snakker om skateboardbanen og regler. Snakken fortsætter efter jul. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
Kommunalvalget har fyldt meget i medarbejdergruppen på skolen. Der er en oplevelse af 
manglende opbakning fra den politiske ledelse. Der er ros til skolebestyrelsen for opbaknin-
gen til Samsø Skole. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Tak til skolebestyrelsen for opbakning i forbindelse med kommunalvalget. 
− Birgitte Middelboe har valgt at gå på efterløn fra d. 1. marts 2018. 
− De bebudede 10 millioner til skolens bygninger i 2018 er blevet til 5 millioner pga. stor 

lånesøgning fra alle landets kommuner. Der er ikke så mange penge til fordeling som for-
ventet. 

− Vi ser frem til et spændende samarbejde med Sambiosen og den nye leder Jeppe. Der er 
forskellige forhold der skal undersøges. Blandt andet ligger der en afklaring omkring be-
taling for brug og lån af Kultursalen. Skolen vil undersøge, hvilke beslutninger der er ta-
get desangående. 

− Der er nye flygtningebørn på vej til Samsø Skole. Omkring 15. januar vil vi have to nye 
børn på skolen. 

− Skolen er ved at udvikle en ny skolefest. Det er besluttet at lave fælles skolefest for hele 
skolen. 

4. Orientering om økonomi (bilag 1). 
− Bilagene blev gennemgået.  
− Der blev spurgt til bilaget fra teknisk afdeling.  
− Der var en generel diskussion om hvordan SB skal forholde sig til læsningen af økonomi-

bilagene. Det blev besluttet at økonomibilagene fremover skal være mere læsbare og for-
ståelige. 

5. Principper. Herunder skabelon fra Helle Anesen (bilag følger). 
− Bilaget er ikke nået frem. Punktet bliver udskudt til kommende møde. SB ønsker at HA 

kan deltage på kommende møde, så hun kan fremlægge skabelonen. 
− Princippet omkring SFO og klub tages op næste gang 



6. Drøftelse af elevernes sprogbrug (Trine Hørby Sørensen). 
− Det er bemærket, at elever kan have et dårligt sprog overfor de voksne. SB diskuterede 

forskellige observationer. De voksne oplever ikke, at det er et generelt problem. Der ople-
ves dog at enkelte elever i tilspidsede situationer kan have et uhensigtsmæssigt sprog-
brug. Det blev diskuteret at børnene kan have et voldsomt sprog indbyrdes. Det er et fo-
kusområde på skolen, og noget som der bliver arbejdet med i de enkelte klasser. Arbejdet 
med et ordentligt sprog er en fælles opgave for skole og forældre.  

− Anne og Bertel vil stikke hovederne sammen og komme med et konkret forslag til januar 
omhandlende hvordan vi kan arbejde med at forbedre børnenes sprog. 

7. Styrelsesvedtægten – yderligere gennemarbejdet (udtalelse til KB, se bilag). 
Udskudt til næste møde. 

8. Drøftelse af valg til SB. 
− Der er 4 medlemmer på valg til foråret. Formanden opfordrer SB`s medlemmer til at 

spørge om der er interesserede kandidater i netværket. Næste valg bliver gennemført digi-
talt. 

− I januar indkaldes til valgbestyrelsesmøde, hvor valget planlægges. 

9. Beslutning vedr. støtteerklæring til gruppen for øvelseshusets renovation (se bilag). 
Bilag fra Teknisk forvaltning omkring beslutningerne for Øvelseshuset blev gennemgået. 
SB har stadig tilsynsforpligtelsen med sikkerheden omkring huset. Teknisk forvaltning har 
sikret huset. Formanden udfærdiger en støtteerklæring til Øvelseshusets Venner. 

10. Formandens beretning – rettelse af gul markering. (se bilag).  
Beretningen blev godkendt. Den bliver offentliggjort på forældreintra. 

11. Gensidig orientering. 
Brugen af biblioteket blev diskuteret. SB ønsker at biblioteket kunne bruges noget mere. 
Brugen af faciliteterne: Café området ved Sambiosen og biblioteket skal tages op på et kom-
mende møde. 

12. Evt. 
Intet. 

13. Oplæsning af referat. 

14. Punkter til kommende møder. 
− 10.kl., 2017/2018. 
− Test af ordblinde (Regler). 

15. Punkter til SKU. 
− Brugen af Kultursalen fremadrettet. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018: 
15. januar 
6. februar 
7. marts 
12. april 
7. maj 
5. juni 

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15: 



SB Medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Katrine foged 
Karen Ea Hvitnov 
Chhristine Gauhl Hemmingsen 
Jeanne Thorsø Kortsen 
Lars Peter Jensen 
Trine Hørby Sørensen 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Karl Østergaard Jensen 
Sofie Elkhøj Bundgaard 

Suppleanter: 
Susanne Kempff-Andersen 
Anny Østergaard Jensen 
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