
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 20. maj 2019, kl. 19.00. 

Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Lars Peter Jensen, Brian Kjær, Kasper Østergaard Jensen, Jens 
Peter Bruun Olsen 

1. Orientering fra elevråd. 
Intet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Elevrådet har som nyt tiltag arrangeret en ekstra motionsdag – for hele skolen. Fredag i 

uge 21.  
− Der er udtrukket prøvefag. Kristendom og Idræt. (Idræt for 4. år i træk). 
− Denne uge arbejdes der i klasserne med fordybelsesuge. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Skolen har haft besøg af den kommende 0. klasse. Det bliver en god flok på ca. 27 børn. 
− Skemalægningen står lige for døren. Fagfordelingen offentliggørelsen tidligst d. 5. juni.  
− Skolen afventer spændt de videre planer med skolebyggeri. Der er sat gang i en god pro-

ces. 
− Kort fortælling om hvor langt processen er med AULA (den nye kommunikationsplat-

form). Det viser sig, at der er funktioner der endnu ikke fungerer. Der kommer informa-
tion til forældrene inden ferien. 

4. Skoleudvalg. 
Intet nyt. 

5. Principper. 
− Motion og bevægelse har været i høring. 

Princippet er godkendt i Storteams. Princippet er hermed endelig vedtaget. 
− Endelig vedtagelse af princip vedr. IT (bilag) 

Er efter høring blevet redigeret og hermed endelig vedtaget efter et par sproglige rettelser. 

Til august mødet tages emnet omkring mobning op. SB kigger på eksisterende materiale og 
mobbepolitik og vurderer om der skal udarbejdes et princip for mobning på Samsø Skole. 

6. Børnekultur – drøftelse af fremtidige rammer. 
Formanden orienterede om emnet. 
Der er i kommunen sat et arbejde i gang omkring formulering og udmøntning af en politik 
omkring Kultur på Samsø – ikke mindst en børnekulturpolitik på Samsø. Skoleforvaltningen 
har fået området under sig. SB vil gerne være deltagere i den forestående proces. Der er en 
oplevelse af, at området har været forsømt og har manglet styring. Det er der nu ved at blive 
rettet op på. Forvaltningen har ansat en administrativ medarbejder, der skal koordinere og 
facilitere en udvikling på området. SB tænker videre og tager punktet op igen senere. 



7. Computerspil i Juniorklubben (bilag). 
Drøftelse af hvorfor, hvordan, hvilke og hvornår. 
Bilaget blev gennemgået. Bo fortæller, at der er planer om at udarbejde en mediepolitik for 
området. De pædagogiske overvejelser og regler blev diskuteret. Vigtigheden af at forældre 
interesserer sig for børnenes digitale vaner blev understreget. Forældrene har en væsentlig 
rolle i forhold til at forstå børnenes digitale vaner og på den måde være med til at præge de-
res børn. Der er brug for at snakke om det; børn-forældre-medarbejdere imellem. 

Klubben arbejder videre med mediepolitikken og vil melde den aktivt ud til forældrene, når 
den er klar til det. 

8. Orientering om timefordeling for skoleåret 2019/2020 (bilag). 
Bilaget blev gennemgået og forklaret. Der er flyttet idrætstimer til udskolingen. Så der er 
mulighed for en idræts fagdag. (Evt. tur til svømmehal, cykeltur og lign.). 

9. Forslag til mødekalender for august – december (bilag). 
− Mødekalender for SB møder frem til jul blev fremlagt. Møder i foråret er ikke lagt endnu, 

da tidspunkter for SKU-møder i det nye år er ukendt.  
− SB-medlemsliste skal redigeres. 

10. Orientering om økonomi (bilag). 
− Bilagene blev fremlagt og gennemgået. Økonomien for drift og vedligehold forløber som 

planlagt. Der var spørgsmål til vedligeholdelsesbeløbene. Til næste møde undersøges, det 
hvad budgettet er, da det ikke er tydeligt.  

− Skolens økonomi. Der er faste månedlige budgetopfølgninger med økonomiafdelingen, 
hvilket er en stor hjælp for skolen. Der er tilfredshed med skolens budget. 
På skolen er der dog en bekymring for om ”bufferen” er for lille. 

11. Gensidig orientering. 
Intet. 

12. Evt. 
Forslag om at starte SB-møderne med en sang. Ideen blev taget godt imod og afprøves på 
kommende SB-møder. 

13. Punkter til kommende møder. 

14. Punkter til SKU. 
− Tildelingsmodellen til Samsø Skole er taget af bordet. Det vil SB gerne tage op med 

SKU. (11. juni) 
− Skoleudvalget. Hvad er missionen? Hvad er visionen? Hvad med skolens fysiske forfat-

ning her og nu? 

15. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
6. juni, kl. 18.30 
27. august 
2. oktober 
31. oktober 
2. december kl. 18.30 

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