
SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 20. oktober 2020, kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende m/afbud: 
Fraværende:  Brian Kjær, Miki Louis Lasse Mosborg Holm

1. Orientering fra elevråd.
− Kan elevrådet stå for en del af færdselsdagen? Der arbejdes på sagen.
− Post fra Danske Skoleelever.
− Der holdes fast i en opdeling af klasserne i frikvartererne og opdelte indgange.
− SB siger ja tak til at få sendt ref. fra elevrådsmødet.
− Elevrådet arbejder på en kampagne om ”tal ordentligt”

2. Orientering fra medarbejdere.
− Vi er glade for de sidste to kolleger er kommet og kommet godt i gang.
− I alt nu 5 nye medarbejdere.
− Lige nu fylder elevplaner en del.
− Der bliver talt en del corona regler. Dette fylder en del.
− Skolebyggeri fylder også. Der tales om mange detaljer.
− Vi havde en god motionsdag. For de store en lang cykeltur på 45 km.
− De små løb og legede.
− Aula er et vilkår, som vi prøver at lære at leve med.

3. Orientering fra ledelsen.
− Der har været nogen episoder ved skaterbanen, hvor yngre elever er blevet tilbudt snus. 

Der er handlet på det ved opslag og samtaler på klasserne.
− God motionsdag.
− Glad for de nye lærere er kommet.
− Der blev forslået at nye ansigter på skolen, skal præsenteres for alle forældre. Vi kigger 

på hvordan vi gør. F.eks. update på hele holdet.
− Vores jule afslutning er aflyst i år som vi kender den. Vi ser på hvad vi kan gøre.

4. Principper.
Evaluering og evt. revidering af to principper.
- SFO og Klub

Taget til efterretning uden kommentarer.
- Vikardækning

Taget til efterretning, med en ændring af punkt 2. Der tilføjes; I ydertimer kan eleverne 
sendes hjem. 

Drøftelse af behovet for principper vedr.: 
- Alkohol og stoffer
- Seksualundervisning

Anne gav en god indflyvning om de to emner, i forhold til vejledende læseplan. Vi
havde en god snak om rummelighed og hvordan man som skole skal forholde sig og ind-
drage omverdenen i arbejdet. Kan denne snak føre til et princip? Samfundet i skolen –
skolen i samfundet.

Bertel medbringer udkast til princip vedr. skolens samarbejde med øen. 



5. Orientering om økonomi (bilag). 
Anne gennemgik status. Det ser godt ud. Vi kommer ud med overskud, som vi håber vi kan 
bruge i forbindelse med skolebyggeriet. 

6. Orientering om skolebyggeri.  
3 af de 4 projekter er sendt til forhandling og vi afventer at blive indkaldt til prioriterings-
runde 11/11. 

7. Skriftlig udtalelse vedr. kvalitetsrapport fremlagt på møde d. 14. sep. 
Der skal laves et høringssvar fra SB. Bertel kigger på det og sender et udkast rundt til kom-
mentar. 

8. Udarbejde spørgsmål til møde med SKU om økonomi. 
Vi laver ikke spørgsmål. 

9. Gensidig orientering. 

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

støv og andre gener? 

11. Punkter til SKU. 

12. Evt. 

13. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Tirsdag d. 20/10 
Onsdag d. 2/12 kl. 18.30 

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
22. september 
24. november  

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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