
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 18. januar 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Mads Lindbøg Bøhm 
Fraværende: Christian Hougaard, Brian Kjær 

1. Orientering fra elevråd. 
Intet at bemærke - sidste møde aflyst pga. corona. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er flere klasser, der har flyttet lokaler grundet skolebyggeri. 
− Det er spændende med ansættelse af ny skoleleder. 
− Der bliver ikke brugt værnemidler hverken i skole eller SFO og klub. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Den røde bygning skulle tømmes før planlagt, både medarbejdere og børn har været utro-

lig omstillingsparate.  
− Dagligdagen ligner den, vi havde før sidste coronanedlukning. Der er bestilt ekstra rengø-

ring, og der er opmærksomhed på udluftning samt nedlæggelse af fællessamlinger og ind-
gang til biblioteket i frikvarterene. 

− D. 19/1 er ansættelsessamtaler på de opslåede stillinger i kompetencecentret. 
− Spørgsmål fra Karin ift. om skole og SFO skal stå for driften af både nye og gamle byg-

ninger. 

4. Principper. 
− Motion og bevægelse. 

Debat omkring bad efter idræt vedr. hygiejne, nøgenhed og kroppen. Der opfordres til at 
gå i bad efter idræt. Der skal tilføjes et særskilt punkt under principper for motion og be-
vægelse vedr. idrætsundervisningen, som omhandler bad efter idræt. Bertel arbejder vi-
dere med det til næste gang 

Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse. 
Bertel laver en råskitse til princip for kultureldannelse, og skolebestyrelsesmedlemmerne 
forbereder input til princippet. 

5. Tidsplan og proces vedr. skolebestyrelsesvalg. 
Gennemgang af tidsplan og proces vedr. skolebestyrelsesvalg. Forslag og udkast vedlægges 
referatet og gennemgås næste gang. 

6. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Gennemgang af budgettet ved Anne. 

7. Orientering og drøftelser vedr. skolebyggeri. 
Kalle invitereres til næste skolebestyrelsesmøde. 
Skolebyggeriet holder tidsplanen indtil videre. 



8. Gensidig orientering. 
Spørgsmål til brug af bibliotek i udskolingen. Udskolingen bruger biblioteket efter behov. 
Der er ikke afsat faste tider. Forældreønske om at udskolingen også har faste tider til biblio-
teksbesøg. 

9. Punkter til kommende møder. 
Bibliotekstid. 

10. Punkter til SKU. 
SKU bliver ændret til Børn Unge og Kultur (BU) 
− Udenoms arealer. 
− Adgang til de gamle lokaler, kan de fortsat bruges. 

11. Evt. 
Et ønske fra en forælder om, at man skulle have undervisere udefra til at undervise i seksual-
undervisning. Seksualundervisning er en del af pensum og er integreret under den almene 
undervisning, seksualundervisning ligger under timeløse fag og biologiundervisning. 

12. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Onsd. d. 2. mar. 
Tors. d. 7. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

BU møder i 2021 kl. 17.00 – 18.00: 
Vi afventer fortsat ny mødeplan for møder i 2022. 

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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