
SAMSØ SKOLE 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 28. januar 2021, kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende m/afbud: 
Fraværende: Brian Kjær, Solvejg Nielsen og Miki Louis Lasse Mosborg Holm 

1. Orientering fra elevråd.
Der har grundet corona ikke været møde. Det er midlertidigt nedlukket.

2. Orientering fra medarbejdere.
− Personalet har ikke meget med hinanden at gøre ud over teamet.
− Der er indkaldt til fagligt teammøde i uge 5.
− Der er godt styr på online undervisningen, hvor der også bliver plads til noget socialt.
− Det er sværest for de mindste med online undervisning.
− Hos de ældste er der en fast struktur på dagen for alle de store klasser.
− Der holdes storteam møde hver uge, hvor vi hører, hvordan det går og om der er brug for

at hjælpe.
− Store bagedag kommer i avisen i næste uge.

3. Orientering fra ledelsen.
Herunder orientering om hjemmeskoling og nedlukning.
− Der er stor forskel på hvordan skoledagen er fra 0. klasse til 10 klasse.
− 0. klasse får daglige opgaver.
− Fra 1. klasse undervises der på Google Meet.
− Der er opmærksomhed på elever der falder ud. Der tages kontakt til forældrene ved be-

kymring.
− Mange elever oplever at de får rigtig meget ud af online undervisningen, men alle savner

samværet.
− Anne deltager i storteam med udskolingen og Kim deltager hos indskolingen.
− Anne fortalte om forskellige kreative tiltag, så det ikke kun er tør indlæring.
− Anne er i gang med at kigge på OK 20 og hvordan den kommer til at påvirke os. Vi kig-

ger på en speciel Samsø model.
− Vi kigger frem mod det nye skoleår og hvordan vi skal organisere os.
− Vi italesætter netetik. Vi er rigtig meget på nettet.
− Skolestartmødet er blevet til et onlinetilbud, hvor kun en enkelt tilmeldte sig, så mødet

blev aflyst. Den ene er inviteret til at tale med Marie i morgen fredag.
− Vi regner med ca. 20 elever til den nye 0. kl.
− Bo fortalte lidt om nødpasningen. Det går godt og der er pt. tilmeldt 37 børn.

4. Principper (udsættes til næste fysiske møde).

5. Orientering om økonomi (2 bilag).
Foreløbig regnskab for 2020 og budget for 2021.
− Anne redegjorde for regnskab 2020. Vi ender ud med et pænt overskud. En del af dette

kyldes at vi har fået refunderet vores corona udgifter. Endvidere færre vikarudgifter m.m. 
grundet corona. Vi har mange tanker til hvordan de skal udnyttes i forbindelse med vores 
skolebyggeri, så vi håber vi får overskuddet overført til 2021. 



− Budget 2021 er blevet fremskrevet med en % sats fra KL. Vi håber på at få tildelt ekstra 
midler til vores DSA arbejde.  

− Vi har fået lov til at beholde Mette Manstrup frem til juli. Vi kan derfor få dækket vores 
behov for ordblinde indsats. Arbejdet er allerede i gang. 

− Anne fortalte om den påtænkte indsats. Vi har ca. 25 ordblinde på skolen. Ordblinde af-
dækkes først fra 3. klasse, men vi spotter allerede tidligere evt. behov. 

6. Orientering om skolebyggeri (bilag eftersendes).
Oplæg vedr. fysisk undervisningsmiljø.
− Kim orienterede om skolebyggeri. Herunder Håndværk og design. Mogens Wehrs og

Marcel Meier var forbi skolen for at se på vores tanker omkring dette. Kalle har lavet et 
overslag over hvordan det kan realiseres for ca. 4-500.000 kr. Vi vil gerne have lavet det 
færdigt inden juni, hvor Regnbuegangen rives ned. 

− Tilbage til skolebyggeri og læringsmiljø. Hvordan får vi rammerne fyldt ud, hvad har vi 
brug for? Noget er medregnet, men meget skal vi købe ved siden af. 

− Vi arbejder med indretning. Kim forklarede ud fra slideshow. Der blev spurgt ind med 
gode ideer. 

− For at komme i gang med at rydde i værkstederne, skal vi have skolebestyrelsens tilla-
delse til at sælge inventaret. Denne tilladelse fremsender SB til Skoleledelsen. 

− SB tilslutter sig at oplægget bruges til mødet med SKU. 

7. Gensidig orientering.

8. Punkter til kommende møder.
- Hvordan er det tænkt, at eleverne skal gå i skole, mens der bygges. Hvad med støj,

støv og andre gener?

9. Punkter til SKU.
− Næste møde 9. februar kl. 16.30 – 17.30:

Det fysiske undervisningsmiljø i den nye skole. 
− Er der planer om at revidere skolepolitikken? 

10. Evt.
Medlemskab af Skole og Forældre er videreført.

11. Oplæsning af referat.

Aftalte SB møder for skoleåret 2020/2021: 
Mandag d. 29/3 
Tirsdag d. 20/4 
Onsdag d. 19/5 
Torsdag d. 10/6 kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 16.30-17.30: 
9. februar
13. april



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 Thor Hvitnov 

SB suppleanter: 
Malene Borregaard Eggers 
Tina Villumsen 
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