
 
 
 
 
                                                            

                            SAMSØ SKOLE 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 12. april 2018, kl. 19.00. 

Fraværende: Bertel Meilvang, Katrine Foged 

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet har haft besøg af Samsø Posten som vil lave en lille artikel om deres arbejde. 
− Stor diskussion omkring mobilreglerne. Nogle af de store elever er utilfredse med ordnin-

gen (blandt andet pga. at arbejdspladsen ikke kan komme i kontakt med dem i skoleti-
den.) 

− Indkøb af mikrobølgeovn. 
− Op stregning af fodboldbane ønskes. 
− Elevrådet afslutter skoleåret med en event på Stensbjerggård. 

SB diskuterede de umiddelbare effekter af mobilforsøget. SB giver opbakning til, at skolens 
ledelse laver en skrivelse til forældrene omkring de første erfaringer. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Medarbejderne er optagede af de igangværende overenskomstforhandlinger og de eventu-

elle effekter af en kommende konflikt. 
− Afgangsprøverne, nationale test og den igangværende fagfordeling er aktuelle samtale 

emner. 
− Mobilforsøgsordningen er ligeledes et varmt emne. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Ledelsen er som medarbejderne optagede af hvad der sker med OK18. Så snart der er 

konkret viden om resultaterne eller om konflikt, så vil det blive meldt ud. 
− En ansøgning til AP Møller fonden er ved at blive udarbejdet i samarbejde med VIA År-

hus. Ansøgningen omhandler et kompetenceløft til skolens medarbejdere i forhold til at 
kunne varetage undervisning i Dansk som Andet sprog. Hvis ansøgningen går igennem, 
vil skolen få designet et uddannelsesforløb der strækker sig over 2½ år. 

− Der er foretaget nye skimmeltest på udvalgte steder på skolen. Resultaterne er gode, der 
er ingen grund til bekymring. Der vil løbende blive holdt øje med risikoen for skimmel på 
skolen. 

− 10. klasse kommende skoleår vil bestå af 3 elever. Der samlæses med 9. kl. En enkelt af 
eleverne kombinerer 10. klasse med et praktikforløb. Det er besluttet i SKU, at der skal 
laves en 10. klasse model som skal være gældende på Samsø fremover. Arbejdet skal 
færdiggøres i løbet af dette år. 

− Anne orienterede om tankerne bag FGU, som muligvis kan blive løsningen på en kom-
mende 10. klasse på Samsø.   

4. Drøftelse af principper. 
− Trivsel (Christine Gauhl Hemmingsen). 

Princip for trivsel blev delt ud på mødet. Oplægget sendes videre til medarbejderne, hvor 
de behandles på respektive møder. 



− Tilbagemelding fra storteam og SFO. 
Forældresamarbejde. 
Godkendt og taget til efterretning hos medarbejderne. 
Fristedet. 
Godkendt og taget til efterretning hos medarbejderne. 

På næste møde besluttes, hvilket princip der skal arbejdes videre med. Listen tages frem og 
der vil blive foretaget en prioritering. Inden næste møde rundsendes listen med principper 
der skal udfærdiges. 

5. Orientering om valgfagsudbud 2018/2019 (bilag). 
Der blev orienteret om valfagsudbuddet. 

6. Orientering om økonomi (bilag). 
Skolens ledelse er i løbende kontakt med økonomiafdelingen omkring budgettet. Der er ud-
fordringer på flere områder, som søges løst i et samarbejde med økonomiafdelingen. Bila-
gene blev gennemgået og kommenteret. 

7. Valg til Skolebestyrelsen. 
Hvor er vi i proceduren? 
Der er valgmøde på mandag d. 16 april mellem kl. 17 og 18. SB håber at der dukker mange   
kandidater op til mødet. 

8. Skoleudvalg (bilag). 
Hvem deltager fremadrettet? 
Kommissoriet for skoleudvalget blev fremlagt. Der vil være 3 møder i indeværende skoleår. 
Det første møde kommer til at handle om skolens bygninger. Forslag fra skolen går ud på at 
tage fat i tidligere tanker om en ny- ombygget skole. 
SB finder en repræsentant. 

9. Udtalelse til SB´s kvalitetsrapport 2018 (bilag). 
Hvert andet år (lige år) skal folkeskoler i DK udarbejde en kvalitetsrapport. Der er lavet en 
skabelon, som skal udfyldes. Skolelederen gennemgik udvalgte punkter i rapporten. Der 
blev spurgt og kommenteret undervejs. 
SB skal udtale sig om kvalitetsrapporten. SB iværksatte en proces omkring udfærdigelse af 
udtalelsen. 

10. Ansøgning om afvigelse fra skoledagens længde (bilag). 
Udtalelse til ansøgning til KB. 
Der skal genansøges hvert år om den nedsatte skoletid. SB bakker op om ansøgningen. 

11. Gensidig orientering. 
− SB godkender anmodning om fastansættelse af årsvikar til kommende skoleår. SB afviger 

fra normal procedure pga. vægtige argumenter. 
− Bo agiterede for et arrangement omkring digital dannelse i SSP regi.   

12. Evt. 
Der kom en opfordring om, at få taget hul på punkter til kommende møder. 

13. Oplæsning af referat. 
Referatet bliver rundsendt til godkendelse i bestyrelsen. 



14. Punkter til kommende møder. 
− Handleplan, særlig intelligente børn. 
− Diskussion, gennemgang af målbeskrivelse SFO og klub. 
− Brug af Grotten, hvordan bruger de unge Grotten? Hvordan kan vi få flere unge til 

bruge den noget mere? 

15. Punkter til SKU. 
Orientering om mobilforsøg og evt. indvirkning på kommende trivselsundersøgelse. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018: 
7. maj 
6. juni 

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15: 
12. juni 
25. september 
27. november 

SB Medlemmer:  
Bertel Meilvang 
Katrine Foged 
Karen Ea Hvitnov 
Christine 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 
Kasper Østergaard Jensen 
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