
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 19. maj 2021, kl. 18.45 – 21.00  

Fraværende m/afbud: Karen Ea Hvitnov, Jamil Ahmad Mamo 
Fraværende: Brian Kjær, Miki Louis Lasse Mosborg Holm 

Kl. 18.45 – 19.00 fysisk møde i personalerummet på Samsø Skole. 
Generalforsamling i Samsø Skoles Venner. 
Dette er en praktisk foranstaltning ift. at kunne have betalingskort og MobilePay. 

1. Orientering fra elevråd. 
Der har ikke været møde endnu. Der planlægges at lave et fysisk møde inden sommerferien, 
hvor temaet bliver den nye skole. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er mange bolde i luften. Planlægning af nyt skoleår trænger sig på.  
− Der bliver arbejdet med Styrket sprogindsats.  
− Fagfordelingen afventes færdiggjort.  
− Lejrskoler afvikles.  
− Tanker om det nye skoleår og lokalefordeling er gennemgående temaer.  
− Der testes med nationale test og laves trivselsmåling. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Timefordeling (bilag). 

Timefordelingen blev gennemgået og forklaret. 
− Stillingsopslag. 

En medarbejder på skolen går på pension til august. 
− Orienteringsmøde d. 8. juni kl. 16.00-18.00 vedr. Ny Samsø Skole. 

SB er inviteret til at deltage i Orienteringsmødet om samsø nye Skole d. 8. juni. Det vil 
være godt med tilmeldinger. 

− Der er særlig fokus på kommende skoleår. Hvordan vi får et år med byggeri til at fungere. 
− Kommende skoleår vil der ikke være nogle 10. kl. elever på skolen. 
− Der bliver arbejdet på højtryk med færdiggørelse af fagfordeling og skemalægning. 
− Sidste skoledag for afgangseleverne afvikles på den sidste skoledag før sommerferien.       

Dimissionen bliver torsdag d. 24/6 kl. 17 i den store skolegård. SB deltager og hjælper til 
med det praktiske. Den står på Øl, vand og grillpølser. 

− Vi planlægger at invitere alle skolens forældre til et orienteringsmøde om det nye skole-
byggeri inden sommerferien. 

− Der er 19 nye elever til skolestart i august.   
− Punktet om Dansk som andetsprog er blevet et fokuspunkt. 

4. Principper. 
Drøftelse af evt. princip om kulturel dannelse på Samsø Skole. 
Der blev ”Brain-stormet” og debatteret om indhold og formulering til et eventuelt princip 
om kulturel dannelse på Samsø Skole. SB beslutter at arbejde videre med at lave et princip 
om Kulturel dannelse. 



5. Orientering om økonomi (bilag). 
Vi holder budgettet. Der blev orienteret om at overskuddet fra budget ´20 bliver overført til 
skolen. Det falder i god jord, da skolen får mulighed for at arbejde med opbygningen af et 
velfungerende Håndværk og design lokale. Derudover har kommunen givet skolen 500.000 
kr. til inventar til ny skole. 

6. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Arbejdet med at lave nyt Håndværk og design lokale er gået i gang. Det er et større 

stykke arbejde, da der skal ryddes op efter rigtig mange års arbejde i både sløjd og metal 
værkstederne. Det færdiggjorte Håndværk og Design lokale vil stå klar til skolestart i au-
gust. 

− Ledelsen deltager i bygherremøderne der afholdes hver 14. dag. Arbejdet skrider frem 
som planlagt. D. 3. juni skal entreprenøren aflevere det færdigtegnede projekt. 

− D. 28. juni går arbejdet i gang med at nedrive Regnbuegangen. 
− Skolebyggeriet starter i den store skolegård og vil ikke berøre den høje røde bygning før 

efter jul. 
− Kommende år får lærerne lov til at forberede sig hjemme. Samtidig bliver der oprettet en 

række arbejdspladser for medarbejderne i den gamle tandlægebolig. Sådan at evt. mel-
lem-timer kan udnyttes bedst muligt. 

− Det er besluttet, at der skal arbejdes på at der kommer touch skærme i den nye skole. 

7. Gensidig orientering. 

8. Punkter til kommende møder. 
− Arbejde med princip om Kulturel Dannelse 
− Arbejde med princip om samarbejde med øen. 
− Møderække for kommende skoleår. 

9. Punkter til SKU. 
Næste møde 10. august kl. 16.30 – 17.30: 

10. Evt. 
− På næste møde bliver der plads til at lave en afslutning med lidt godt og ønsker om en 

god sommer. 
− Skolebestyrelseshåndbøger er desværre i restordre og er derfor ikke kommet frem. 
− Formanden orienterer om, at der er landsmøde i november i foreningen Skole og foræl-

dre. Der kan sendes 2 repræsentanter afsted fra Samsø Skoles skolebestyrelse. 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Torsdag d. 10/6 kl. 18.30 

Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Tirsdag d. 10/8 
Tirsdag d. 26/10 

SKU møder i 2021 kl. 16.30-17.30: 
10. august 



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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