
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 14. september 2020.  

Fraværende m/afbud: Solvejg Nielsen, Brian Kjær 
Fraværende: Jamil Ahmad Mamo 

1. Orientering fra elevråd. 
- Det nye elevråd blev præsenteret. Eik og Miki. 
- På elevrådsmødet handlede dagsordenen om uhumske toiletter, sproget når der bliver 

spillet fodbold, det gode frikvarter mm. Det blev der snakket godt om på mødet. 
- Elevrådet præsenterer sig selv på kommende fællessamling. 
- Der bliver indkøbt bolde og legetøj. 
- Elevrådet giver et tilskud til indkøb af skolefodboldtøj, som kan bruges til skolefodbld-

turneringen. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
- Uge 38 er fordybelsesuge. Venneby er aflyst pga. corona, hvilket gør at der arbejdes klas-

sevis bla. med fokus på prøvehandlinger i forhold til Styrket sprogindsats på skolen. Der 
afholdes forældremøder for tiden. 

- Der bliver arbejdet med forskellige faglige test, som vi også er kommet bagud med pga. 
corona. 

3. Orientering fra ledelsen.  
- Vi har en familie der er kommet i selvisolation, da de har en datter der er sendt hjem fra 

en efterskole med corona udbrud. Skolen og familien har været i kontakt med de rette 
myndigheder, for at få klarhed over hvordan vi skal forholde os. Det betyder, at børnene 
ikke må komme i skole før end, der foreligger testresultater. Desværre betyder det, at en 
elev mister sin lejrskole med Skonnerten Fulton. 

- Vi har desværre været ude for en tragisk hændelse. En forælder er uventet afgået ved dø-
den. Vi tænker på familien og vil på skolen gøre hvad vi kan for at være tilstede for bør-
nene og familien. 

- Der er ansat en ny medarbejder i Grotten. Sophie Emby. 

4. Principper. 

Evaluering og evt. revidering af to principper. 
- Samarbejde mellem skole og hjem. 

Blev gennemgået, evalueret og godkendt af SB.  
- Princip for trivsel på Samsø Skole. 

Blev gennemgået, evalueret og godkendt af SB. Rettelse: Morgensang ændres til Fælles-
samling. Skoleintra ændres til AULA. 

- Bertel medbringer udkast til princip.  
Udsat til næste møde. 



5. Orientering om økonomi (bilag). 
- Jan. – aug. (1 bilag).  Det samlede budget følger årets gang med et forbrug på 66,17% 

Det har været et år med udsving bl.a. pga. ekstra udgifter til coronabemanding, langtids-
sygdom mm. Dette skoleår er startet med et større elevtal end de foregående 5 år, hvilket 
giver ekstra udgifter til indkøb af it-udstyr, UV- materialer mm. 
Status er at det ser ud som at budgettet kommer til at ramme tæt på målet. 

Der bliver spurgt om ekstraudgifter til Corona. Bliver de refunderet? Svaret er at der 
endnu ikke vides noget konkret. Udgifter til værnemidler er nævnt som det eneste sikre, 
der bliver refunderet. 

- Drøftelse af oversigt fra Rasmus (2 bilag). 
Samsø Skole har været ved at undersøge om tildelingen til skolen har fulgt lønudviklin-
gen og stillet spørgsmål til forvaltningen desangående. Økonomiafdelingen har efterføl-
gende undersøgt hvordan det forholder sig. Forvaltningen og skolen er dog stadig ikke 
enige i forståelsen af hvad problemet er. 

Forvaltningen har påvist, at der ligger flere penge i skolens budget end tidligere, men SB 
mangler at der bliver vist en forståelse for, at skolens opgave har ændret sig og derfor 
har udgifterne også ændret sig.  

SB beslutter, at arbejde videre med problemstillingen. Tanken er at opstille en række 
spørgsmål, som kan tages med på SKU-mødet i november.   

6. Kvalitetsrapport 2020 – SB høring (bilag). 
Rapporten tages til efterretning. SB udfærdiger en skriftlig udtalelse til næste møde. 

7. Orientering om skolebyggeri.  
- Status. 

D. 24. september præsenteres byggeudvalget for 4 forslag til nybygning og renovering af 
Samsø Skole. 

D. 1.-2. oktober laves der en indstilling til hvilket firma der skal gå videre med projektet. 
Derefter en forhandlingsperiode. Projektet ender i KB den 15. december. 

Vi håber at kunne fremlægge projektet for forældre på et fællesmøde en gang i januar. 

Byggeriet går i gang ved sommerferiestart 21. 

Skolen fremlagde en plan for brug af skolens lokaler i forbindelse med byggeriet, som 
skal fremlægges på kommende SKU-møde.  

8. Drøfte indhold til SKU-møde, dialog d. 22 sept.  

To delt-møde.  
- Punkt 1. DSA indsatsen på skolen. (AP Møller) Anne fremlagde punktet. 
- Punkt 2. lokalefordeling under skolebyggeri + en rundvisning. 

9. Gensidig orientering. 

10. Punkter til kommende møder. 
- Udarbejde spørgsmål til møde med SKU om økonomi. 
- Udtalelse til kvalitetsrapport. 
- Hvordan er det tænkt, at eleverne skal gå i skole, mens der bygges. Hvad med støj, støv 

og andre gener?  



11. Punkter til SKU. 

12. Evt. 

13. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Tirsdag d. 20/10 
Onsdag d. 2/12 kl. 18.30 

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
22. september 
24. november  

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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