
  

SAMSØ SKOLE 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 24. august 2021, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Brian Kjær 
Fraværende:  

1. Orientering fra elevråd. 
Udgår. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Ramt af sygdom i personalet. 
− Skolebyggeriet fungerer fint indtil videre. Ikke ramt af støjgener endnu. Der er lang vej til 

arbejdspladser. Personalet er fleksible. De arbejder på arbejdspladser, hjemme, i små 
kroge m.m. 

− Der er mange samske borgere, der benytter stien langs cykelskurene på cykel, knallerter 
og som gående. Obs. på området omkring Sambiosen som også er frikvartersområde, der 
er meget trafik. Ledelsen har kontaktet forvaltningen for at finde en sikker løsning. For-
valtningen kontakter Teknisk Forvaltning. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Kaotisk start. Stort frafald af medarbejdere der er kommet til skade på forskellig måde. 

Der er vikar for vikarerne.  
− Der er ansat en matematiklærer fra 1. sept. En lærer i CK løser fysik og kemi undervis-

ningen i udskolingen. Sara fra Sambiosen løser idrætsundervisningen. 
− Skolekontoret har været lidt ramt af støj fra byggeriet sidst på eftermiddagene.  
− Byggeriet følger planen. 

4. Budget 2022. 
Dette budgetforslag er det første udkast. 
− Aflåsning på skolen bliver beskåret.  

Fokuspunkt:  
− DSA (dansk som andetsprog): Mulighed for at oprette en stilling / målrette nogle lærer-

timer til indsatsen. Vi kan ansætte en lærer. 
− Mulighed for at søge om fritidspas og tilskud til sommeraktiviteter til samske børn. 
− Bestyrelsen (Bertel) sender en kvittering som høringssvar. 

5. Principper. 
Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse og samarbejde med øen. 
− Hvad ønsker vi, at vores børn har med sig af kulturel dannelse i deres skolegang. Skole-

bestyrelsen ønsker at udarbejde principper for kulturel dannelse på Samsø Skole. Til næ-
ste møde skal medlemmer i skolebestyrelsen bidrage til principper om kulturel dannelse. 

− Obs. på samarbejdet med resten af øen, blandt andet erhvervslivet. Det kunne være rart, 
hvis nogle af øens erhvervsdrivende selv tilbyder sig. Kan der eventuelt laves samarbejde 
med erhvervsforum og håndværkerforeningen. Hvordan fungerer en kommune / den of-
fentlige administration. Skolen oplever, at det er nemt at lave aftaler med erhvervslivet 
ift. konkrete elever, der skal ud i praktik, virksomhedsbesøg m.m. 

− Revidering af vores principper tages op på næste møde. 



6. Orientering om økonomi (bilag). 
Økonomien ser rimelig ud. Lidt højere forbrug end sidste år på dette tidspunkt, men stadig 
under det, det skal. 

7. Orientering og drøftelser vedr. skolebyggeri. 
Rundvisning i Håndværk og design lokalet. 
Sidste år fik skolen oparbejdet et større overskud på omkring 700.000 kr., der er brugt på at 
oprette et håndværk og design lokale. 

8. Gensidig orientering. 
Skolebod. 
Forespørgsel om skolen kan understøtte skolemaden i Sambiosen økonomisk. Det ønsker 
skolen ikke. Hvis der skal være skolemad, ønsker vi at det skal være en politisk beslutning 
med tilhørende finansiering. 

− Vi har haft nogle puljer, som er blevet slået sammen, som blandt andet er brugt til pavil-
lon og inventar i pavillonen. Resten (1.100.000 kr.) ønskes brugt til skærme (ca. 400.000 
kr.) til klasselokaler samt skolemøbler (ca. 700.000 kr.) til ny skole. Medarbejderne bliver 
inddraget i processen med indkøb af skolemøbler. 

− Der er oprettet et kunstudvalg i kommunen til tidligere at udvælge kunstneren og nu del-
tage i samarbejdet med kunstneren, der skal udsmykke ny skole. Der er søgt en pulje, der 
hedder kunst i det offentlige rum til udsmykning af ny skole. Skolebestyrelsen godken-
der, at forslaget om brugen af puljen bliver brugt til ovennævnte formål på betingelse af 
en høj grad af brugerinddragelse. 

− Der er fra ministeriets side af givet et økonomisk løft til at gøre en ekstra faglig indsats i 
udskolingen, som er brugt til en ekstra indsats omkring afslutning og eksamen i sidste år. 
Ydermere er der ca. 20.000 kr. sat af til trivsel. 2., 3., 4. og 5. kl. skal til Museum Jorn i 
uge 38 og 6. kl. skal på ARoS kunstmuseum. 

9. Punkter til kommende møder. 

10. Punkter til SKU. 
Næste møde 26. oktober kl. 17.00 – 18.00: 
Alle medlemmer i skolebestyrelsen er velkomne til at deltage i disse møder. 
− Udenomsarealer ved den nye skole. 
− Hvordan for vi virksomheder og andre aktører på Samsø aktivt inddraget i arbejdet med 

de tosprogede børn/familier på Samsø (DSA). 

11. Evt. 

12. Oplæsning af referat. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Tirsd. d. 24. aug. (Høring af Budget 2022) 
Onsd. d. 29. sep.  
Tirsd. d. 4. nov. 
Torsd. d. 6. dec. kl. 18.30 
Mand. d. 18. jan. 
Tirsd. d. 1. mar. 
Onsd. d. 6. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 17.00 – 18.00: 
26. oktober 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Solvejg Nielsen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen 
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