
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 24. januar 2019, kl. 19.00. 

Fraværende: Bertel Meilvang, Lars Dalsgaard Jørgensen, Kirsten Vibeke Østergaard, Kirsten 
Posselt og Kasper Østergaard Jensen 

1. Orientering fra elevråd. 
Gang i boldspil, kortspil og diskuteret elevrådets motionsdag, som arrangeres i slutningen af 
uge 21. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Vi er ramt af influenza. 
− Skolefesten fylder meget pt. Der er 14 dage til! 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Vi kigger på næste skoleår. Fagfordeling og andre opgaver som skal fordeles. 
− Alle kommunens bygninger bliver undersøgt for radon, også her på skolen. Firmaet har 

ved samme lejlighed taget prøver for skimmelsvamp rundt på udsatte steder på skolen. Vi 
afventer svar herpå. 

− Skolefesten er på vej.  
− Der arbejdes med sagsfremstillinger.  
− Vi overvejer hvordan vi kan arbejde med en fremstilling af DSA.  
− 10. Klasse. Der ligger nu en forventning fra SKU om, at 10. og 9. klasse læses sammen, 

hvor vi indtil nu har lavet holddeling i dansk, engelsk og matematik.  
− Der har været informationsmøde til den nye 0. Kl. Der var 20 fremmødte. Det ser lovende 

ud! Indskrivning slutter med uge 5. 
− Ny lærer for Beth er ansat. Det blev Allan Staunstrup, som har linjefag svarende til stil-

lingen. 

4. Skoleudvalg (2 bilag: Referat 17. december, MeissnerSigh). 
Der er udleveret bilag fra Skoleudvalgsmøde, samt tilbud fra arkitektgruppen. Arkitekterne 
er sat på til at stå for en workshop, hvor rep. fra personale, ledelsen, elever, Sambiosen, ser-
viceafdelingen og SB vil blive inviteret. Her skal der komme input i forhold til udvikling af 
projektet. 
Der vil komme mere herom senere. 

5. Drøftelse af principper. (Punktet udsættes til næste gang). 
− Hvilke principper står for? 
− Revision af listen. 

Bertel rundsender it og digitale medier samt listen. 

6. ”Fri Ipad”: hvad ligger der i begrebet? 
(Punktet udsættes til næste gang). 

7. Ferieplaner (bilag: forslag til ferieplaner). 
Ferieplaner frem til ferieår 2022/2023 blev fremlagt.  
Planerne blev taget til efterretning. 



8. Skolebestyrelsens udtalelse til ansøgning om fravigelse af klassestørrelse. (bilag: Udta-
lelse forældre). 
3. Klasses forældre og personale har udtalt sig ved forældremøde. Alle var enige om at søge 
om at fortsætte samlet. Forældregruppens og medarbejdernes udtalelse bakkes op af Skole-
bestyrelsen. 

9. Orientering om økonomi (2 bilag: Ejendomsservice, Økonomi 2018). 
− Anne fremlagde budget for skolen og redegjorde for hvordan 2018 sluttede.  

Dette blev taget til efterretning. 
− Anne Fremlagde budget fra Teknisk service. 

Taget til efterretning 

10. Gensidig orientering. 
− Lotte fortalte om et indslag p4, hvor en lærer (Lotte) blev interviewet i forhold til den for-

kortede skoledag. Dette bliver sendt 25/1. 
− Vi vendte også nyheden om forslaget om at lukke for skoleintra/Aula. Vi kan ikke gen-

kende den megen unødvendige trafik på vores skole. 
− Kim og Camilla har været på kursus i Aula. Kim foreslår at vi bruger tid på at sætte det 

på SB, med henblik på at lave en politik for anvendelse. 

11. Evt. 
Skoleboden er lagt sammen med Sambiosens café. Nu laver Sambiosen maden som eleverne 
kan købe. Der er blevet et godt miljø omkring caféen. De store elever bliver i højere grad i 
Sambiosen i spisefrikvarteret, i stedet for at gå ned i byen. 

12. Oplæsning af referat. 

13. Punkter til kommende møder. 
− SFO og klub. 
− Drøftelse af vikardækning, evt. princip herfor. 

14. Punkter til SKU. 
− SKU´s præcisering af 10. Klasse tilskuddet. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
18. februar 
19. marts 
10. april 
20. maj 
6. juni, kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.15-17.15: 
5. februar 
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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