
SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 29. januar 2020, kl. 19.00. 

Fraværende m/afbud: Jamil Ahmad Mamo, Solvejg Nielsen, Kirsten Posselt 
Fraværende: Mads Lindbøg Bøhm, Jens Emil Helms Dalgaard

1. Orientering fra elevråd.
Drøftelse af forventninger:
− Fra skolebestyrelsen til elevrådet.
− Fra elevrådet til skolebestyrelsen.

2. Orientering fra medarbejdere.
− Generel bekymring i forhold til sygdom hos kollegerne.
− Skolefest i næste uge – vi glæder os.
− Fagfordeling er i gang.
− Skole-hjem samtaler er i gang.

3. Orientering fra ledelsen.
− Udtalelsen om pavillon er sendt og er på vej igennem systemet.
− Fagfordelingen er i gang og der skal tænkes kreativt i år for at få det til at gå op.
− Klassekonferencer er i gang.
− MUS samtaler med personalet er på trapperne.
− Info møde om ny 0. kl. er afviklet 2 gange, da det ikke havde været tydeligt annonceret.
− Der er ca. 28 elever til for deling på de 2 skoler.
− Skolefest den 6/2 ”Skatteøen”.
− Små huse i skolehaven skal rives ned grundet naboklager. Der skal findes en løsning, så

de kan fortsætte den gode leg.

4. Orientering vedr. skolebyggeri.
Der har været holdt referencegrp. møde, hvor der er blevet kigget nærmere på indretning.
Der skal herefter laves en plan som kan sendes ud til konkurrence. Skolen bliver en delvis
nybygning og delvis ombygning af nogen af de bestående lokaler. Centrum bliver omkring
et centralt hjerterum.

5. Principper (2 bilag).
Antimobbeplan og sanktionstrappe drøftes og det besluttes om SB skal udarbejde et
princip.
− OBS! Justering af moppehandleplanens handlinger, da der ikke er ”klassens tid” mere.

Skolebestyrelsen vedtager at det ikke er nødvendigt at lave princip på området, da det fo-
religgende materiale er fyldestgørende. Det tilføjes i moppehandleplanen, at forældrene
underrettes.

− Forslag om at forventningsdokumentet gennemgås på forældremødet.

6. Orientering om økonomi (bilag).
Budgettet for 2019 er med forbehold i efterjusteringer. Anne redegjorde i øvrigt for over-
skuddet, bl.a. udsatte udgifter og flere integrationsmidler end forventet.



− Punkter til skolens oplæg til SKU vedr. budget 2021.
Anne gennemgik budgetudviklingen fra 2014-2019. Der er sket en tilpasning gennem
årerne, så budget passer med udgiften. Det blev nævnt at det omdelte papir skal suppleres
med opgaveoversigt med mere.

− Orientering om ”dyreste skole”.

7. Orientering om status på ”styrket sprogindsats”.
− Hele personalet har været på kickoff, hvor de har udarbejdet prøvehandlinger, som de ar-

bejder med vejledning fra Via Århus.
− 2 lærere har fået diplommodul i DSA pædagogik. De skal nu sættes i spil i klasserne, som 

sparring for medarbejderne og bliver i øvrigt en del af vejlederteamet. Det første halvår 
øver de sig i at vejlede.

8. Gensidig orientering.

9. Evt.
− Grøn skole certifikat. Var det en ide? Vi gør meget i forhold hertil i forvejen?

Vi tager det op igen, når Samsø får affalds sortering.
− Der blev spurgt til vores skolepsykolog og dennes opgaveomfang. Denne er kun relateret 

til undervisningen. Der er ikke i vores system mulighed for psykolog i forhold til person-
lige problematikker. Vi har mulighed for at lave en underretning, hvis vi har en bekym-
ring.

10. Punkter til kommende møder.

11. Punkter til SKU.

12. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
27. februar 2020
23. marts 2020
28. april 2020
27. maj 2020, kl. 18.30

SKU møder i 2020 kl. 16.30-17.30: 
18. februar
9. juni
22. september
24. november

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Solvejg Nielsen 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Mads Lindbøg Bøhm 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen 
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