
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 22. marts 2021, kl. 19.00 – 21.00 på Teams 

Fraværende m/afbud: 
Fraværende: Miki Louis Lasse Mosborg Holm 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådsmøderne har været på standby under nedlukningen. Vi ser frem til, at vi kan starte op 
igen, forhåbentligt efter påske. Eik giver udtryk for, at det er meget fint, at være tilbage igen. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Det er dejligt at alle er tilbage på skolen. Det er godt at se elevernes glæde ved at være 

sammen igen. Der er fokus på fællesskabet. Gruppearbejde og leg bliver prioriteret. Skole-
dagen er naturligvis præget af coronarestriktionerne. 

− Der bliver arbejdet med fagfordelingen.  
− Næste skoleår bliver også anderledes. Her bliver hverdagen præget af skolebyggeriet. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Skolen er nu igen fuld af liv – det er sådan det skal være. Det har været forholdsvis nemt at 

få de store elever tilbage på skolen. De har været motiveret for det. 
− Der er nu oprettet et mini testcenter i forhallen til Samsø Hallen. Og der er udarbejdet en 

plan for afviklingen af testene. Lige nu afventer vi at testresultaterne kan vises på Sund-
hed.dk. Det er ikke et krav at elever lader sig teste, men en opfordring.  

− Der arbejdes på at forbedre testprocessen, så det ikke tager så lang tid. 
− Skemaet under elevernes tilbagevenden til skole er et alternativt skema. Det er organiseret 

sådan, at klassens primær lærere kan være sammen med børnene frem til påske. Efter på-
ske håber vi på, at kunne starte et normalt skema. 

− Der er slået to stillinger op. En barselsvikar til SFO og en ny medarbejder til Grotten. 
− Lige nu arbejdes der på et stillingsopslag til ny SFO-leder, der skal ansættes til august ´21. 

4. Principper (udsættes til næste fysiske møde). 
Udsat. 

5. Orientering om økonomi (bilag). 
− I starten af et nyt regnskabsår er det svært at regne med forbrugsprocenten. Det skyldes at 

systemet regner med at nogle af årets første udgifter vil fortsætte året igennem. 
− Der er månedlige budgetopfølgningsmøder med økonomiafdelingen. Her er de tilfredse. 
− Der er fra statens side afsat midler til at folkeskolen skal løftes efter corona-nedlukningen. 

Derfor ansætter vi ekstra hjælp til 9. klasse efter påske. 
− Der mangler klare udmeldinger fra UVM. om hvordan skoleåret præcist skal afsluttes for 

afgangseleverne. 

6. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Projekteringen er nu færdig og er afleveret til Samsø Kommune. Kalle Nøstvik og folkene 

fra COWI skal nu lave en detaljeret gennemgang af det afleverede. Det har de 10 dage til. 
− Der bliver lavet jordbundsundersøgelser i skolegården og sokler bliver gravet fri. 
− Der er nedsat et udsmykningsudvalg, der skal styre processen omkring Den nye skoles 

kunstneriske udsmykning. Der er lavet et udbud, som interesserede kunstnere kan byde ind 



på. Der har allerede været flere besøgende interessenter på skolen. Der er afsat 300.000 kr. 
til projektet. Udbuddet slutter fredag d. 26. marts.  

− En del af byggeriet vil også involvere eleverne, da alle bliver tilbudt et undervisningsforløb 
om byggeriet. 

− Der er gang i planerne om et kommende Håndværk og design lokale.   

7. Skolen har fremlagt tre ønsker til fokuspunkter i Budget 22 på Dialogmøde med SKU: 
− DSA, her ønskes SB´s udtalelse (bilag). 

Bilaget blev gennemgået og diskuteret. Der blev snakket en del om forældresamarbejde. 
Hvordan kan vi hjælpe til et bedre samarbejde. Det er et punkt som SB gerne vil arbejde 
videre med. 

− Inventar til den nye skole. 
Vi håber, at det går igennem som fokuspunkt. 

− Ændret klubtilbud. 
Under corona har der været et stort frafald fra klubben. Klubben stiller forslag om at sænke 
forældrebetalingen eller gøre det gratis for børn at gå i klub. Det opleves, at der er mange 
børn der godt kunne bruge et klubtilbud. 

8. Gensidig orientering. 

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

støv og andre gener? 
- Støtteforeningen. 
- Forældresamarbejde. (Skolens værdier og forventninger) 

10. Punkter til SKU. 
Næste møde 13. april kl. 16.30 – 17.30: 
− Er der planer om at revidere skolepolitikken? 
− Er der planer om en egentlig børnekulturpolitik? 

11. Evt. 
Husk at sætte elevrådsrepræsentanterne fri. 

12. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Tirsdag d. 20/4 
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: 
13. april 



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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