
 

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 10. juni 2021, kl. 18.30 – 21.00  

Fraværende m/afbud: Solvejg Nielsen 
Fraværende: Miki Louis Lasse Mosborg Holm 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har ikke været samlet endnu. De samles den 17/6 hvor de præsenteres for det nye 
skolebyggeri. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Vi blev præcenteret for det nye skolebyggeri, det ser spændende ud. Det bliver også et 

spændende år med mange udfordringer. 
− Lærerarbejdspladser er etableret i tandlægeboligen. 
− Vi er i gang med eksamen og det går godt. Fine karakterer 
− Vi skal have ny viceskoleleder og vi byder velkommen til Kim i de meniges rækker. 
− Børnene trænger til sommerferie. 
− Næste skoleår bliver det Karin og Kirsten der sidder i skolebestyrelsen for medarbej-

derne. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Skolebyggeriet blev taget godt imod. Vi har fået meget for de penge der var. Vi vil gerne 

have touch-skærme i klasserne og vi arbejder med sagen.  
− Der er ved at blive ansat ny souschef i SFO og viceskoleleder stillingen er slået op. 
− Vi er i gang med at lave Håndværk og Design lokaler og det bliver godt. Det bliver fær-

digt i starten af det nye skoleår. 
− Fagfordeling m.m. er færdig. Kalender og opgaveplan er ved at være færdig. 
− Vi må ikke lave sociale arrangementer. Der bliver derfor ikke nogen sommerferieafslut-

ning for medarbejderne i år. 

4. Principper. 
Principper tages op igen i det nye skoleår. Blandt andet princip og kulturel dannelse. 
Princip om samarbejde med øen er også undervejs. 

5. Orientering om økonomi (bilag). 
Anne orienterede fra uddelte bilag. Orienteringen blev taget til efterretning. 

6. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Vi er i gang. Lige nu tømmes regnbuegangen, som bliver revet ned fra 28/6. 
− Vi er i gang med at rokere klasser rundt, så vi kan være der alle sammen. 
− Vi bliver fortsat nødt til at leje festivalens toiletvogn. Stor tak til festivalen. Festivalen har 

også givet SFO lov til at være på festivalpladsen, så vi er væk mens det roder mest. 
− KB har besluttet at der overføres 500.000 kr., til skolen, til inventar. Ønsket er at de pri-

mært går til tidligere omtalte skærme. Pengene frigives efter ansøgning og beslutning i 
SKU. 

− CK renovering er i fuld gang. 



7. Gensidig orientering. 
− Anne havde skema med til fordeling af SB kontakter til klasserne (se bilag).  
− Forslag til møderække blev vedtaget. 
− Solvejg blev valgt til næstformand. 

8. Punkter til kommende møder. 
Intet. 

9. Punkter til SKU. 
Næste møde 10. august kl. 16.30 – 17.30: 
− Forslag om at lægge næste møde på skolen, så SKU kan se det nye Håndværk og Design. 
− Udearealer i forbindelse med den nye skole. Kan vi søge fondsmidler? 

10. Evt. 
Intet. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Tirsdag d. 24/8 (høring vedr. budget 22) 
Onsdag d. 29/9 
Torsdag d. 4/11 
Mandag d. 6/12 kl. 18.30 
Tirsdag d. 18/1 
Onsdag d. 2/3 
Torsdag d. 7/4 
Mandag d. 9/5 
Onsdag d. 15/6 kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 16.30-17.30: 
10. august 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Miki Louis Lasse Mosborg Holm 
Eik Thor Hvitnov 

SB suppleanter: 
Malene Borregaard Eggers 
Tina Villumsen 
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