
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 15. juni 2022, kl. 18.30 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud:  Jamil Ahmad Mamo, Christian Hougaard, Malene Borregaard Eggers, 
Mads Lindbøg Bøhm og Patrick Connor Kingsnorth 

Fraværende: 

Nyt SB-medlem, Susanne Sørensen deltager fra kl. 18.30. 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har holdt afslutning i mandags på den gamle skole i Pillemark. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er gennemført afgangsprøver i CK med succes. 
− God stemning til sidste skoledag for 9 klasserne. 
− Fagfordelingen er ved at være på plads. 
− Generel god stemning. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der er ansat 5 nye medarbejdere fordelt på de 3 afdelinger. 
− Kunstneren Jens Wettergren har været på besøg på skolen, og nu kan man se, hvor kun-

sten skal hænge. 
− Den nuværende byggeplan holder pt. tidsplanen, og byggeriet forventes færdig d. 5. Au-

gust. 
− Den gamle hovedindgang bygges om omkring efterårsferien. 

4. Principper (bilag eftersendes). 
− Kulturel dannelse. 
Udsættes til et senere tidspunkt. 

5. Orientering om næste skoleår. 
− Der er udarbejdet en skoleplan på Samsø Skole. 
− Vi har genindført begrebet med klasselærer. Hver klasse har 2 klasselærer på nær Bh. Kl. 

der har 1 klasselærer. 
− Der er skruet op for 2-lærer.  
− Ingen nye store planer i næste skoleår. 
− Valgfagene er fjernet på nær de obligatoriske valgfag. Ressourcerne bliver brugt på 2-læ-

rer og vejledning. 
− Orientering om sko-fri skole. 



   
6. Status på DSA og modtagerklassen. 

− Stor modtagerklasse på 12 elever, ukrainske og tyske børn. Påbegyndt udslusning til klas-
serne af de ukrainske børn. 

− DSA-projektet udløber i slutningen af september. 

7. Mødekalender 2022/2023 (bilag eftersendes) og feriekalender for 2023/2024 (bilag). 
− Feriekalender 2023/2024 godkendt. 
− Mødekalender 2022/2023 godkendt. 

8. Konstituering af skolebestyrelsen. 
− Bertel fortsætter som formand. 
− Brian tiltræder som næstformand. 
− Anny Østergaard tiltræder som medarbejderrepræsentant 
− Susanne Sørensen tiltræder som forældrerepræsentant. 

9. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Gennemgang af økonomi. 

10. Gensidig orientering. 
− Der bliver delt folder ud i morgen om gratis sommeraktiviteter i Samsø Kommune. 
− Der er mange børn, der har brug for pasning i skoleferierne. 
− Stor ros til medarbejdernes omstillingsparathed i skolebyggeriet samt til Bob for hans op-

start som skolelederleder på Samsø Skole. 

11. Punkter til kommende møder. 
− Antimobbeplanen tages op efter sommerferien. 
− Ergonomi omkring børnenes siddepladser. 

12. Punkter til BU. 

13. Evt. 
− Uddeling af Skolebestyrelsens håndbog. 
− Tak og farvel til Solvejg og Kirsten i skolebestyrelsen. 

14. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 

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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