
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 9. maj 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Brian Kjær og Mads Lindbøg Bøhm. 
Fraværende: Patrick Connor Kingsnorth. 

Kl. 19.00 Mødet starter med rundvisning og opdatering på byggepladsen. 

1. Orientering fra elevråd. 
Intet at bemærke. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Elever og personale trives godt i hverdagen på trods af mange forskellige omstillinger. 
− Der er udarbejdet en skoleplan for 2022/2023. 
− Tilfredshed med forløbet vedr. fagfordeling. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Fagfordelingen forventes at være færdig i løbet af få dage, men der meldes først ud i star-

ten af juni. 
− Der er slået stillingsopslag op på 4 personaler både lærer og pædagoger. 
− Modtagerklassen med de ukrainske børn udfases i løbet af dette skoleår, børnene sluses 

ud i klasserne. 

4. Principper. 
− Kulturel dannelse. 
Punktet udskydes til næste møde. 

5. Udendørsarealer og inddragelsesproces. 
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen har fået mulighed for at give deres bud på 
hvordan udendørsarealer indrettes/udnyttes. De resterende forældre inviteres til en pizzaaf-
ten, hvor de har mulighed for at komme med deres forslag og input til udendørsarealerne. 
Det forventes at arrangementet afvikles onsdag d. 17. august i tidsrummet kl. 17.30-20.00. 
Bestyrelsen møder kl. 17. Arrangementet italesættes på de kommende forældremøder.  

6. Kommunikationsstrategi for Samsø Skole (ejerskab hos forældre). 
Debat om hvordan der kommunikeres om barnet, klassefællesskabet og skolen. 

7. Orientering om økonomi (bilag). 
Økonomien ser god ud. Overførslerne fra sidste års budget er på vej, der kommer 1,4 millio-
ner kr. 

8. Gensidig orientering. 
Tillykke til de valgte skolebestyrelsesmedlemmer. Obs vi mangler suppleanter. 
Næste møde starter kl. 18.30 til en lille anretning. 



   
9. Punkter til kommende møder. 

− Antimobbeplanen tages op efter sommerferien. 
− Mødekalender til næste skoleår. 
− Der skal afsættes til et konstituerende møde. 

10. Punkter til BU. 
Udskydes til næste møde. 

11. Evt. 
Der er stadig uklarhed omkring honoraret til elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen. Der 
følges op. 

12. Oplæsning af referat. 

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

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

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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