
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 25. august 2020, kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende m/afbud: Karen Ea Hvitnov 
Fraværende:  

1. Orientering fra elevråd. 
Elever er ikke med denne gang. Repræsentanter til skolebestyrelsen er Miki Louis Lasse 
Mosborg Holm og Eik Tor Hvitnov. 
 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Vi er godt i gang. Vi får 5 nye kolleger. 
− Der er Zoneopdelt frikvarter i den store skolegård grundet corona 
− Der er gang i en ny arbejdstidsaftale 
− Biblioteket er nu genåbnet for brug i undervisningen 
− Uge 38 er under planlægning. I år klassevis grundet corona. Det har givet god luft at pa-

villonerne er taget i brug 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der er 239 elever på skolen nu og tallet er for opadgående. 
− Corona nu.  

Vi kører alm undervisning som udgangspunkt. Frikvartererne dog opdelt i det store Sko-
legård. Biblioteket kan ikke bruges i frikvartererne grundet corona. Vi kan heller ikke 
endnu have alle forældre samlet (f.eks. uge 38). 

− I øvrigt. 
Vi er kommet godt i gang. Alt er roligt og vi har fået god plads ved hjælp af pavillonerne 
Anne fortalte om indretning af den røde bygning. Vi har fået skabt nogen rutiner omkring 
hygiejne og toiletter og det virker! 

− Udskolingens lærerne har været på kursus (Lions Quest) ”hvordan skal vi være sammen”. 
I de kommende år kommer mellemtrin og indskoling også afsted. Et godt kursus som 
også AKT medarbejderne er ved at implementere. Alt betalt af Lions Club. 

− Vi har holdt indvielse af ”Boxen” (pavillonen) flot arrangement. 
− Eva er stoppet hvilket har betydning for skoleboden. Sambiosen er kommet med en mu-

lighed for hvordan boden kan fortsætte. Der er skal nu bestilles på forhånd. Der skal kø-
res forsøg frem til uge 42. 

− Vi har holdt medarbejder møde om uge 38, med udgangspunkt i vores prøvehandlinger. 
− Vi er startet op igen med vores projekt ”styrket sprogindsats” efter et corona break.  
− Næste dialog møde med SKU kommer til at handle om projektet. 



4. Principper. 
Vi skal på mødet genopfriske beslutninger om de principper, vi sidst har arbejdet med. 
Formanden gennemgik listen af principper, som enten er behandlet, eller skal tages op til be-
handling. Næste Princip der tages op er ”Skolens samarbejde med Øen” Bertel vil gerne lave 
et udkast og Brian vil gerne deltage. Vi debatterede om det er en ide at lave en erhvervs-
messe, for at præsentere øens erhverv? 

7. Orientering om økonomi (bilag). 
Anne gennemgik budgettet, som det ser ud nu. Det ser fint ud. 

8. Høring af budget ´21. 
− Anne fremlagde info fra budget høringen. Der var generelt stor begejstring, da det aldrig 

har set mere positivt ud grundet udligningsreformen. Skolen forventes tilgodeset med 
400.000 kr., som engangsbeløb. 

− SFO lederstillingen omlægges så 12 timer indgår i normeringen. Dette betyder at der skal 
ske reducering i personaletime tallet. En besparelse på 120.000 kr. Der er lavet hørings-
svar fra ledelsen, som SB tiltræder. Beslutningen tages til efterretning. 

− I øvrigt. Oasen er taget ud af budget forslag 2021, da et Oase tilbud til klub børn er inde-
holdt i tildelingsmodellen. 

9. Kommunikation. 
− Information, hvornår kan SB forventes at blive informeret om diverse hændelser? 

Som udgangspunkt informeres SB om hændelser inden for skolens matrikel. Klassens 
team udsender ugebrev. Der må i øvrigt gerne spørges ind på SB møderne. Der opfordres 
til at benytte kontakt forældrene. 

− Skolens og SB´s holdning til brug af sociale medier. 
Skolen har ikke en facebook profil, hvilket er et aktivt valg. Kan vi bruge flere mulighe-
der i aula? 

10. Gensidig orientering. 

11. Punkter til kommende møder. 
− Kommunikation m.m. 
− Forberedelse af SKU møde. 

12. Punkter til SKU og forberedelse af næste SKU-møde d. 22. september i Boxen. 

13. Evt. 

14. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Mandag d. 14/9 
Tirsdag d. 20/10 
Onsdag d. 2/12 kl. 18.30 

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
22. september 
24. november  



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 Tor Hvitnov 

SB suppleanter: 
Malene Borregaard Eggers 
Tina Villumsen 
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