
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 20. april 2021, kl. 19.00 – 21.00 på Teams 

Fraværende m/afbud: Kirsten Posselt 
Fraværende:  

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet har ikke holdt møde endnu. Det holder ikke med online møder. 
− Det går fint med genåbningen, næsten normalt, men stadig test og sprit. 
− Glæder sig til at elevrådet kan åbne igen. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Vi er i gang igen og med en næsten normal skoledag, med normalt skema for de fleste. 
− Fagfordeling er i gang. 
− Der testes 2 gange om ugen. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Stillingsopslag SFO-leder. 

Repræsentation fra SB i ansættelsesudvalg, frist 28. april, samtaler onsdag d. 5. maj. 
Solvejg tilknyttes udvalget. 

− Vi prøver at få skoledagen til at være så normal som muligt og det går rigtig godt. Det virker 
som en alm skole.  

− Der testes mandag og torsdag i forhallen til Samsøhallen. Stort set alle i målgruppen, har 
fået tilladelse til at blive testet. Det går rigtig godt for både børn og personale. 

− Fra i morgen er der igen lukket op for forsamlinger op til 25, hvilket betyder at vi igen kan 
mødes fysisk til SB møder.  

− Det betyder også at vi kan holde forældremøder. Ligesom skole-hjem samtaler bliver en mu-
lighed. Ikke alle kan nås før sommerferien. 

− Det forlyder at Samsø Kommune er kommet ud af 2020 med et større overskud. 
− Rygtet vil vide at skolen i den sammenhæng er betænkt med et beløb til inventar til den nye 

skole. 
− Støtteforeningen holder generalforsamling i forbindelse med næste SB møde. 

4. Principper. 
Oplæg fra Bertel vedr. evt. princip om kulturel dannelse på Samsø Skole. 
Bertel lagde op til et princip om kultur, som et bredt begreb, der favner også alle de klassiske 
kulturelle tilbud. Bertel vil gerne have, at der tænkes over, om vi skal have et sådant princip. Vi 
tager det op på et kommende møde. 

5. Orientering om økonomi (bilag). 
− Anne redegjorde for den økonomiske tilstand. Forbruget svarer til tidspunktet på året. Dog 

med en uvished i forhold til reguleringer, som ikke er kommet ind endnu. 
− 27/4 vil KB tage stilling til overførsler fra 2020. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 



6. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Udsmykning. 

Bertel orienterede:  
Udsmykning SKU har indstillet Jens Settergren. (ud af 48 mulige). 

− Status på processen. 
Anne orienterede:  
Der har været nogen produktive bygge møder, hvor alt blev gransket. Godt at det var profes-
sionelle der førte an. Alt blev vendt i detaljer - helt ned til wc rulle holderen. Vores bygherre 
rådgivere er meget dygtige og giver sig ikke! 
Dernæst har der været inventarmøder med Kalle Nøstvik, om hvordan vi kunne tænke os 
indretning. Dette er også en grundig proces. 
Vi samarbejder med et møbelfirma, som vi kender godt og hvor vi får en seriøs og god be-
handling. 
Vi er i en spændende dialog om, hvordan vi får den nyeste teknologi ind. 
8/6 er der fremvisning af projektet for medarbejdere og bestyrelsen er hermed også inviteret 
til dette. (kl 16-18) 

− Lokaleplan 1. august. 
Fremlagt til lærermøde i dag. Det er et puslespil at få alle til at kunne være under tag. Blandt 
andet bliver lærernes forberedelseslokale inddraget til undervisning. Og forberedelsen bliver 
hovedsagelig lagt hjemme.  
Regnbuegangen bliver stående til sommerferien. 
Der kommer en grundig orientering til alle inden sommerferien. 

7. Gensidig orientering. 
− Orientering vedr. SKU-dialogmøde d. 13. april. 

8. Punkter til kommende møder. 
- Hvordan er det tænkt, at eleverne skal gå i skole, mens der bygges. Hvad med støj, 

støv og andre gener? 

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

10. Evt. 
Anne bestiller SB håndbøger til dem der ikke har (ca. 3-4). 

11. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Onsdag d. 19/5 
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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