
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 24. august 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Christian Hougaard, Brian Kjær 
Fraværende: Anny Johanne Østergaard Jensen 

1. Orientering fra elevråd. 
− 8. kl. ønsker at kunne gå i byen når spisepausen starter. 
− 6. kl. ønsker gardiner i klasserne. 
− Der er afviklet valg: Erik Magnus er formand og Tobias er næstformand. 
− Mange ønsker til skolegården (nedgravede trampoliner, rør under jorden man kan kravle 

i, vippe, klatrenet, vil gerne kunne gå på skaterbanen i frikvarteret). 
− Der mangler skraldespande udenfor – gerne nogle med sjove udtryk. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er meget forvirring og forandring men der er information og inddragelse. Der er 

glæde i lærerkollegiet. 
− Der er oprettet vejlederkorps. 
− Der er ansat 4 nye kolleger. 
− 1. Skoleuge blev omdannet til en fællesskabsuge – det var en god oplevelse. 
− Personalet har fået mælkeordning og frugtordning. 
− Personalerummet deles nu også med fritidspersonalet. 
− Frustrerende at skolen ikke er færdig og det stadig er en byggeplads. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Meget er nyt, ledelsen har besluttet at lige nu ændrer vi ikke på det aftalte. Vi afventer og 

ser når byggeriet står færdigt, og vi ser vores hverdag. 
− Meget lidt brok fra personalet, der opleves stor motivation hos personalet. 
− Skofriskole: vi prøver at løse de udfordringer det giver. 
− Frikvartersområderne er for alle. 
− Integration mellem fritid og skole. Fokus på hvordan vi samarbejder bedst muligt i vores 

nye rammer. 
− Der indføres nyt fraværssystem fra september. 
− Der arbejdes på at oprette en Facebook og instagram profil. 
− Der er lavet mapper til hver klasse, hvor vikarer kan finde materialer og oplysninger. 
− Vejlederkorpset er blevet styrket med flere indsatsområder og opkvalificering. 
− Centerklassen har fået 2 nye lokaler. 
− De børn der er tilknyttet kompetencecentret, som er ude i klasserne, har ikke længere eks-

tra lokaler de kan benytte i undervisningen. De benytter nu Oasens lokaler. 
− Der er indskrevet 111 børn i SFO og juniorklub. God start og vi glæder os til at få Samsø-

hallen.  
 



   
4. Principper. 

− Mobilfri skole. 
Debat om mobilfri skole. Der opleves, at tiden har ændret sig og at nogle forældre i dag 
har andre ønsker til deres børns mulighed for brug af telefoner, smartwatches m.m. Der er 
i skolebestyrelsen fortsat opbakning til mobilfri skole inkl. smartwatches og andre smart 
Devices (når man afleverer sit barn i skolen, overdrages også ansvaret for barnet). 

5. Beslutning vedr. fordeling af SB-medlemmer til forældremøder (kontaktperson). 
0. kl. - Malene 
1. kl. - Bertel 
2. kl. - Christian  
3. kl. - Brian 
4. kl. - Brian  
5. kl. - Christian 
6. kl. - Bertel 
7. kl. - Jamil 
8. kl. - Susanne 
9. kl. – Jamil 
CK2/CK3 - Sine 

6. Orientering om skolebyggeri, status og tidslinje. 
Bob har givet skolebestyrelsen en orientering om hændelsesforløbet siden 17 maj. 

7. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Bob orienterer om budgetoverskridelse. Skolebestyrelsen godkender ønsket om at betale 
overskridelsen tilbage over 3 år. Det er en forventning at hele skolen er med til at dække 
overskridelsen over de 3 år. 

8. Gensidig orientering. 

9. Punkter til kommende møder. 
− Antimobbeplanen tages op efter sommerferien. 

10. Punkter til BU. 
Skolebestyrelsen ønsker at fremlægge hændelsesforløbet i byggeprocessen politisk. 

11. Evt. 
Skolebestyrelsen kommunikerer om de skal have en bod i fordybelsesugen d. 22. september. 

12. Oplæsning af referat. 



   
Aftalte SB møder for skoleåret 2022/2023: 
Tors. d. 29. september 
Tors. d. 27. oktober kl. 18.30 
Tirs. d. 10. januar 
Man. d. 27. februar 
Tors. d. 23. marts 
Ons. d. 19. april 
Tirs. d. 16. maj  
Man. d. 19. jun. kl. 18.30 

BU møder i 2022 kl. 17.00 – 18.00: 
Tirsdag d. 27. september 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Susanne Sørensen 
Karin Birkmand 
Anny Johanne Østergaard Jensen 
Tobias Helweg Christensen 
Eik Petri Kristensen Lind 

SB suppleanter: 
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