
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 24. april 2019, kl. 19.00. 

Fraværende: Bertel Meilvang, Karen Ea Hvitnov, Brian Kjær, Kasper Østergaard Jensen, Kim 
Møller Frandsen 

1. Orientering fra elevråd. 
24/5 er der sportsdag og vi har styr på hvad der skal ske og hvordan. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Nu er året snart slut, igen! 
− Planlægning af nyt skoleår med hvad det medfører. 
− Den nye ferielov kommer også til at påvirke planlægningen i forhold til dem, der har 4 

ugers sommerferie. 
− Vi venter stadig på arbejdstidsaftalen. 
− Vi er i perioden med nationale tests, hvor der er mange holdninger for og i mod, men det 

er obligatorisk! Det betyder at alle børn skal testes. 
− Vi glæder os til at prøvefagene bliver offentliggjort på mandag. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Vi har ansat en ny lærer til CK2 pr. 1/8. Hun er nyuddannet, 30 år og hedder Zaria Ene-

mark. 
− Vi håber at kunne opslå en 30 timers pædagog stilling til kompetencecenteret. Nærmere 

herom senere. 
− Vi får en stor 0. klasse på 27 elever. 
− Vi er i gang med fagfordeling, lokalefordeling og kalenderen. 
− Vi uddanner 2 DSA vejledere i efteråret. 
− Ledelsen er på kursus i efteråret og alle er på internat kursus den 2.-3. januar. 

4. Skoleudvalg – sidste nyt. (bilag, Samfatning+procesplan) 
Se bilag. 
Efter workshoppen har arkitekterne afleveret et færdigt resultat.  Dette bliver nu brugt som 
baggrund for en udbudsrunde, hvorefter der skal tegnes. Borgmesteren håber fortsat på at 
stikke spaden i jorden inden nytår. Medarbejderne vil blive inddraget, når materialet er mere 
konkret. Eleverne har arbejdet videre med ideer til den nye skole. 

5. Drøftelse af principper. 
Endelig godkendelse: 
− IT og digitale medier. 

Udskoling: kendskab til relevant netetik må gerne indgå. Anne tilføjer og sender rundt til 
bestyrelsen til godkendelse. Ingen kommentarer fra de øvrige grupper. 

− Vikardækning. 
Vikardækning er vedtaget. 

Drøftelse: 
− Kost og bevægelse (udkast v/Christine) 

Ændres til Motion og bevægelse, som rundsendt. Forslaget sendes til gennemgang i med-
arbejdergruppen, hvorefter det godkendes i SB. 
Kost tages op som selvstændigt princip med udgangspunkt i en tidligere kostpolitik. 



6. Orientering om økonomi (bilag). 
Anne gennemgik bilag. Disse blev taget til efterretning. 
Vi beder Tonny om at folde de enkelte budgetposter helt ud til næste SB møde. 

7. Gensidig orientering. 

8. Evt. 
Vi slutter skoleåret af med lidt mad. 

9. Oplæsning af referat. 

10. Punkter til kommende møder. 
− Børnekulturen på Samsø, hvordan? 
− Computerspil i Juniorklubben, hvorfor, hvordan, hvilke. 

11. Punkter til SKU. 
− Skoleudvalget. Hvad er missionen? Hvad er visionen? Hvad med skolens fysiske forfat-

ning her og nu? 

Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
20. maj 
6. juni, kl. 18.30 

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

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Lars Peter Jensen 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Kirsten Vibeke Østergaard 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Kasper Østergaard Jensen 
Jens Peter Bruun Olsen 

SB suppleanter: 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Tina Villumsen 
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