
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 27. oktober 2022, kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende m/afbud: Malene Borregaard Eggers 
Fraværende: 

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet er blevet orienteret om GameBoosters og legepatrulje. Elevrådet har givet 

5.000 kr. til at uddanne nye elever til førnævnte projekt.  
− Der opleves problematikker ift. bussen kl. 15. Der er lang ventetid (25 min.) og nogle 

gange er bussen ikke kommet. Der ønskes forsøgsordning, hvor klasserne får lov til at 
være inde på skift.  

− Der ønskes mere rengøring på kældertoiletterne i skolegården, som CK benytter.  
− Elevrådet arbejder med forskellige emner til at navngive klasserne. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Tak til skolebestyrelsen for opmærksomheden på lærernes dag.  
− Der er ikke meget fravær blandt personalet pt.  
− Der arbejdes stadig på at finde løsninger til de udfordringer, der opleves ifm. det nye byg-

geri. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der er opslag på flere stillinger en lærer til CK og en pædagog til Oasen. Der er ansættel-

sessamtaler tirsdag og onsdag i næste uge. Ydermere søger vi en deltids IT-vejleder, stil-
lingen er midlertidig indtil næste sommer. 

− Bob kommunikerer med kommunens IT-afdeling ift. til diverse it-problematikker. 
− Indgået aftale om en virksomhedspraktik i 8 uger fra næste uge. 
− Samsø Skole har fået mulighed for at deltage i et projekt målrettet ordblinde elever, der 

ser lovende ud. 

4. Principper. 
− Evaluering af: Trivsel. 
 Inklusionsvejlederne indskrives på lige fod med AKT-vejlederne. 
 Der uddannes nye elevmæglere i 7. kl.  
 Der tilføjes et afsnit om elevrådets betydning for elevdemokrati på skolen. 

5. Status på Ny Skole. 
Byggeri, indretning og pædagogisk proces. 
− Der er indvielse af skolen d. 18. november, hvor skolen politisk overdrages til os. 
− Akustikken i hjerterummet er ikke optimal. Akustikken i musiklokalet fungerer ligeledes 

ikke og overholder ikke lovgivningen, der arbejdes på en løsning hurtigst muligt i samar-
bejde med leverandøren. 

− Samsø Skole betaler selv for gardiner i de lokaler, der ikke har gardiner og er udfordret af 
lys udefra.  



   
− Den gamle hovedgang er blevet renoveret til mødelokale, garderobe og depot. Løsningen 

er på ingen måde optimal.  
− I næste uge er alt nyt inventar kommet og vi kan gøre status over eventuelle mangler. 
− Skolen har indkøbt 2 ActiveFloors, der leveres til jul med et 3 timers kursus til alle perso-

naler.  
− Der er hyret en konsulent til at hjælpe os med at definere identiteten på vores nye skole; 

logo, skiltning på skolen, sociale medier m.m. Denne proces køres i samarbejde med 
medarbejdere og elever. 

− Samsøhallen får lagt helt nyt gulv slut uge 44. 

6. Hærværk på skolen. 
Hvad kan/skal vi gøre? 
Orientering vedr. hærværk på cykler i cykelskurene. Politibetjenten har været på skolen og 
tale med 7.,8. og 9. klasserne. 

7. Ergonomi. 
Hvordan arbejder skolen med børnenes ergonomi? 
− Halvdelen af eleverne har fået nye møbler, der tager mere individuelle behov for den en-

kelte elev. De næste par år udskiftes resten af møblerne løbende.  
− Fokus på at eleverne ikke sidder i samme stilling i for lang tid ad gangen.  
− Forslag til en ekstern konsulent/ergoterapeut besøger skolen ca. 1 gang årligt med særlig 

opmærksomhed på ergonomi. 

8. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Der forventes ikke et underskud på 400.000 kr. som først antaget. Dette skyldes blandt andet 
refusion af Ukraine udgifter og en IT-udgift ifm. skolebyggeriet. 

9. Gensidig orientering. 
− Karin har indkøbt en ny bog ”skolebestyrelser der gør en forskel”. 
− Forslag om brug af bedsteforældre eller andet til blandt andet oplæsning af bøger i fri-

kvartererne. 
− Der er 3 politiske fokusområder 1) Børn skal lære mere. 2) Børn skal trives mere. 3) Flere 

unge skal tage en ungdomsuddannelse. 
− Debat om de udfordringer tosprogede forældre kan stå i, og hvilke ekstra opgaver det kan 

give deres børn, som mestrer sproget bedre end deres forældre. 
− Kan der etableres en kommunal sprogskole for voksne? 
− Ønsker skolebestyrelsen at have en stand til indvielsen af skolen? Ja tak. 

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

11. Punkter til BU. 
− Debat om de udfordringer tosprogede forældre kan stå i, og hvilke ekstra opgaver det kan 

give deres børn, som mestrer sproget bedre end deres forældrene. 
− Kan der etableres en kommunal sprogskole for voksne? 

12. Evt. 
Orientering om processen vedr. udearealerne. 

13. Oplæsning af referat. 



   
Aftalte SB møder for skoleåret 2022/2023: 
Man. d. 28. november 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: 

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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