
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 19. marts 2019, kl. 19.00. 

Fraværende: Kirsten Vibeke Østergaard, Kirsten Posselt 

1. Orientering fra elevråd. 
− Der er talt om den nye skole. Større lokaler med bedre møbler, hyggested, tag over multi-

bane, væk med den gule streg, grupperum, bedre toiletter, kantine med billig mad, borde 
på gangene, kunstgræsbane. 

− Forskellige forslag til den kommende sportsdag. 
− Afslutning på Stensbjerggaard for elevrådet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− MU samtaler er ved at være færdige, så vi er klar til fagfordeling 
− Klar til nationale tests 
− Vil gerne have en skolefest kun for udskolingen. Vi arbejder med rammerne. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Ansættelsessamtaler til ny lærer i CK 8/4 kl 14.00. Fra SB deltager Lars. 
− Vi får sandsynligt lov til at bruge vores overskud fra 2018. Det skal bruges til IT opgrade-

ring. Dette sker i denne uge om natten. 

4. Skoleudvalg – sidste nyt. 
Orientering om workshop d. 6. marts. 
− Der er afholdt skoleprojekt workshop. Godt oplæg fra arkitekterne, der skabte nogle gode 

gruppediskussioner efterfølgende. Fællesskab var et af nøgleordene, indesko miljø et an-
det. Arkitekterne går nu hjem og laver en skitse ud fra de indhentede inputs. 

− Afleveres til skoleudvalget, som skal nikke til forslaget, hvorefter det går i udbud. 
− Skal opstartes inden nytår. 

5. Drøftelse af principper. 
− IT og digitale medier 

Forslag fremlagt. Tilsynet foregår ved at princippet tages op en gang om året. Forslaget 
sendes til medarbejderne til gennemsyn. 

− Drøfte forslag om at udarbejde princip for vikardækning (bilag). 
Forslag fremlagt. Sendes til gennemsyn hos medarbejderne. 

− Revision af listen. 
a) Undervisning. 
b) Understøttende undervisning. 
c) Lektier. 
d) Mobning. 
e) Samarbejde med øen. 
f) Konflikt håndtering. 
g) Kost og Bevægelse i undervisningen (oplæg laves til næste gang af Christine). 
h) Bertel sender den samlede liste rundt. 

6. Orientering om økonomi (bilag, januar-februar). 
Anne fremlagde økonomien som den ser ud pt. Denne blev taget til efterretning. 



7. SFO og klub. 
Oplæg ved Bo Steffensen og drøftelse. 
Bo gennemgik opbygning og organisering m.m. Der blev stillet spørgsmål og givet gode for-
slag. Blandt andet berørte vi PC spil, tilmeldingsfrister, informationsniveau m.m. 

8. Orientering om justering af skolereformen (bilag). 
Kortere dag i indskolingen er en skal opgave, med 2,25 timer om ugen = 3 lektioner. Vi ar-
bejder med hvordan vi kan implementere det i vores skema. Kortere skoledag giver proble-
mer med bussen. I øvrigt redegjorde Anne ud fra omdelte bilag. 

9. Beslutning om at udsætte SB-mødet d. 6. juni til d. 13. juni eller 20. juni, da majmøde 
og junimøde ligger meget tæt. 
Mødet udsættes til den 20/6. 

10. Gensidig orientering. 

11. Evt. 

12. Oplæsning af referat. 

13. Punkter til kommende møder. 
− Børnekulturen på Samsø, hvordan? 

14. Punkter til SKU. 
− Skoleudvalget. Hvad er missionen? Hvad er visionen? Hvad med skolens fysiske forfat-

ning her og nu? 

Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
10. april 
20. maj 
6. juni, kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.15-17.15: 
11. juni 
24. september 
26. november 
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