
 
 
 
 
                                                            

                            SAMSØ SKOLE 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 15. januar 2018, kl. 19.00. 

Fraværende: Katrine Foged og Trine Hørby Sørensen 

Helle Griebel Anesen er inviteret til kl. 19.30, hvor hun vil præsentere en skabelon til udar-
bejdelse af principper. 

1. Orientering fra elevråd. 
- Mathias er trådt ud og erstattes af Sofie Bundgaard. 
- Der er diskuteret muligheder for gruppearbejde, bl.a. I Sambiosen, da der savnes egnede 

steder. 
- Udskolingseleverne mangler steder de må opholde sig indendørs i pauserne. 
- Elevrådet arrangerer Trivselsdagen med udsmykning af skolen. 
- Redskaber fra boldkasserne bliver ikke lagt tilbage efter brug. Det er taget op. 
- Problemer med udluftning og kulde i den høje røde bygning. 
- Kan man få lov til at bruge mikroovnen i boden? 
- Der er talt om en fælles fagdag for hele udskolingen. 
- Behov for køleskabe undersøges via spørgeskema. 
- Skolefesten er vendt. Hvad skal der ske, mange gode forslag er fremkommet 

2. Orientering fra medarbejdere. 
- Overenskomstforhandlinger diskuteres løbende. 
- Medieforliget skal integreres. Det er fastlagt at der kun må vises fil fra CFU, hvilket gi-

ver et begrænset udvalg. Til gengæld kan man være sikker på, at det der vises er lovligt. 
- Der forberedes skolefest. EN fælles for hele skolen. 
- Der er drama på torsdag. Offentlig og gratis forestilling kl 19.00 i Samsøhallen. 

3. Orientering fra ledelsen. 
- Der er nyt SKU hvorunder der er lavet et skoleudvalg, specielt med fokus på nyt skole-

byggeri. Dette kommer til at bestå af politikere, skoleleder og folk fra skolebestyrelsen. 
Desuden ad hoc faglige repræsentanter, og andre med berøring til skolen. 

- Der arbejdes på ny skolefest, som bliver hele skolens. I år under overskriften ”Tivoli”. 
10. klasse laver mad til alle sammen med en kok. Der spises i klasserne hvorefter alle går 
i Samsøhallen. Festen slutter kl. 20 for 0. - 6. klasse, hvorefter 7.-10. klasse fortsætter 
festen til kl. 22 i Kultursalen. 

- Der bliver udsendt indbydelse med de nærmere omstændigheder. 
- Skolepatruljen er i gang igen. Mange har støttet op! 
- Nyt MED system er trådt i kraft. 

4. Orientering om økonomi. 
- Bygningsbudget 2017 ender med et underskud på ca. 600 kr. (Tommel op). 
- Vi får vores egen økonomimedarbejder fra 2018, som vil komme til møde på skolen en 

gang om måneden. Der vil så blive rettet op på de skævheder, der hidtil har bekymret os. 
- Budgettet vil blive fremlagt på næste møde efter at økonomi-medarbejderen har gennem-

gået og rettet det nødvendige. 



5. Principper (præsentation v/Helle).  
- Først fortalte Helle noget om egen baggrund for at tale om principper. 
- Dernæst generelt om principper. 
- Endelig ned i detaljen:  

• Uden værdier ingen principper.  
• Få og tydelige værdier. Skal kendes af alle voksne og børn! Og gennemarbejdes af 
alle!  
• Eksempler på værdier blev uddelt til inspiration.  
• Det er vigtigt at principper derefter er fast punkt på dagsordenen, så de løbende revide-
res.  
• Start med skolehjem samarbejdet, hvor både forældre og professionelle har en plat-
form.  
• Et princip skal indeholde lovtekst, formål/begrundelse og Bullets. Skal gøres kort og 
let forståeligt!  
• Husk forventningsafstemning.  
• Guide til forældrerådene.  
• Hvad er politik og hvad er princip.  
• Helles forslag: Start med forældresamarbejde.  
• Herefter en drøftelse af hvordan vi griber det an i vores SB.  
• Princippet for SFO og Klubber tages op næste gang, som det første princip. 

6. Drøftelse af elevrådets arbejde i SB. 
- Holdninger blev vendt. 
- Skal elever være med til arbejdet med principper? 
- Skal de være med til økonomi? 
- Dagsorden prioriteres, så de punkter eleverne skal være med til sættes først. 
- Skal der laves et princip for elevernes deltagelse i SB? 

7. Orientering om 10.kl. tilbuddet kommende skoleår, samt orientering om FGU – et til-
bud om faglig grunduddannelse, som kommunen skal tilbyde fra 2019-2020. 
- Kommunen er forpligtet til at oprette en FGU, som lægges under Horsens. 
- Det kommende skoleår er der pt. Kun 1-2 elever til 10. klasse. Der er derfor behov for at 

finde en alternativ løsning for disse elever. 
- Her efter var en lang drøftelse af et 10. klasses tilbud, vilkår osv 

8. Styrelsesvedtægten (eftersendes eller udleveres på mødet). 
- Blev uddelt. 

9. Gensidig orientering. 
- Datoer for SKU møder kommer i referatet og vil som hidtil stå på dagsordenen. 
- Der skal ansættes en ny pædagog i CK i stedet for Sarah K. Nielsen, som er stoppet 
 

10. Evt. 
- Intet. 

11. Oplæsning af referat. 

 
12. Punkter til kommende møder. 

 
- Information om ungdomsuddannelser. 
- Invitere UU-vejleder til et SB møde. 



- Om ordblindhed og regler. 
- Principper. 
- Aula og læringsportal 

13. Punkter til SKU. 
− Kultursal, betaling for forældre. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018: 
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  
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 
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