
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 29. august 2018, kl. 19.00. 

Fraværende: Karen Ea Hvitnov, Jeanne Thorsø Kortsen, Kirsten Posselt 

Et SB medlem har valgt at udtræde af skolebestyrelsen. Da vedkommende er repræsentant for 
CK`s forældre bliver forældrene i CK spurgt om der skulle være eventuelle arvtagere der. Hvis det 
ikke lykkes bliver det 1. suppleanten der tiltræder. 

1. Orientering fra elevråd. 
Elevrådet har ikke nået at konstituere sig inden mødet. Derfor ingen elevdeltagelse. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Vi er kommet godt i gang.  
− Bekymring om langtidssygemelding. 
− Der er god gang i forberedelserne til Trivselsdagen. 
− AULA og Min Uddannelse fylder en del. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der blev orienteret om 3 langtidssygemeldinger. Skolen er på flere områder under pres og 

er derfor i dialog med forvaltningschefen.  
− Det blev besluttet at SB vil tage emnet omkring økonomi og det psykiske arbejdspres op 

med SKU. 
− Der er d.d. lavet en ny ansættelse i et årsvikariat, da en af skolens faste lærere har forladt 

skolen.  
− Der er ligeledes ansat en pædagog i en 12 timers stilling i Oasen (specialtilbud i SFO) 

med start d. 1. oktober. 
− Grotten har d.d. ansat ny medarbejder i en 11 timers stilling. 
− Skolen er kommet videre med ansøgning hos A. P. Møller Fonden. I samarbejde med 

VIA Århus arbejdes der på at søge fondsmidler til et kompetenceløft for alle skolens an-
satte i forhold til Dansk som andet sprog.  

− Alle på skolen er i gang med at planlægge uge 38 – projekt Venneby. Der bliver åben hus 
for forældrene fredag d. 21/9 kl. 15 – 17. 

4. Skoleudvalget. 
− Hvilke visioner og ønsker har SB for Samsø Skoles fremtidige bygninger? 

Udsat til senere. 

5. Drøftelse af principper. 
− Kost. 

Udsat til næste gang. 

6. BPI, Brugerportalinitiativet. 
Kim Frandsen orienterede om status. 



7. Høring til budgetkatalog (bilag eftersendes mandag/tirsdag). 
− Budgetkataloget blev vendt. Samsø Skole er ikke nævnt i forbindelse med besparelser. 
− Arbejdspapir nr. 3 indeholder punktet om kompetencecenteret. Der er en tildelingsmodel 

på vej. Princippet er at pengene følger barnet.  
− Under fokusområder er ”Grotten” (klubben) nævnt. Der bliver tilbageført midler, så klub-

ben kan vende tilbage til bedre åbningstider. 
− Der er varslet stigning på 5% for betaling til SFO og Klub tilbud. 
− SB udfærdigede et høringssvar på mødet. 

8. Tildelingsmodel CK. 
− Sagen om tildelingsmodellen og sagen om arbejdet med to-sprogsbørn på Samsø Skole 

ønsker SB at drøfte med SKU. Inden mødet med SKU, skal der være mailkorrespondance 
mellem SB og SKU/Ulla Holm. SB skal tydeligt udtrykke ønske om en evt. sagsfremstil-
ling efter drøftelse i SKU. 

− Formanden udfærdiger et udkast til kommende SKU-møde. Det rundsendes til SB-med-
lemmerne med mulighed for tilføjelser og kommentarer. 

9. DSA – status og drøftelse af tiltag. 
− Sagen om tildelingsmodellen og sagen om arbejdet med to-sprogsbørn på Samsø Skole 

ønsker SB at drøfte med SKU. Inden mødet med SKU, skal der være mailkorrespondance 
mellem SB og SKU/Ulla Holm. SB skal tydeligt udtrykke ønske om en evt. sagsfremstil-
ling efter drøftelse i SKU. 

− Formanden udfærdiger et udkast til kommende SKU-møde. Det rundsendes til SB-med-
lemmerne med mulighed for tilføjelser og kommentarer. 

10. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
− Skolelederen orienterede om skolens økonomi. Som tidligere nævnt forventes et under-

skud på årets budget. (anslået til ca. 400.000 kr.) 
− Bilag for Skolens bygninger blev gennemgået. Budgettet bliver fulgt. 

11. Gensidig orientering. 
− Skoleudvalget (fast punkt). 

Punktet er ikke til referat. 

12. Evt. 

13. Oplæsning af referat. 

14. Punkter til kommende møder. 
− Handleplan, særlig intelligente børn. 
− Kommunikation. 

15. Punkter til SKU. 
− Orientering om mobilforsøg og evt. indvirkning på kommende trivselsundersøgelse. 
− Tildelingsmodel til kompetencecenter. 
− To-sprogsbørn. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2018/2019: 
1. oktober 
6. november 
5. december, kl. 18.30 
10. januar 
4. februar 
5. marts 
3. april 
2. maj 
3. juni, kl. 18.30 

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15: 
25. september 
27. november 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Jeanne Thorsø Kortsen 
Lars Peter Jensen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 

SB suppleanter: 
Solvejg Nielsen 
Jamil Ahmad Mamo 
Tina Villumsen 
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