
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 29. september 2021, kl. 18.30 – 20.30,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: 
Fraværende:  

Kalle Nøstvik viser rundt på byggepladsen og fortæller om status på byggeriet kl. 18.30. 

1. Orientering fra elevråd. 
− 4. og 5. kl. vil gerne bytte frikvarterspladser.  
− Der er givet 4.000 kr. i tilskud fra elevrådet til Sambiosen til indkøb af basket kurv.  
− Tilfredshed med indkøbet af bolde m.m. til frikvartererne.  
− Stor tilfredshed med skoleboden. Dejlig mad, billig pris og hyggeligt område. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Der er sat hegn op til at skærme skaterbanen for at undgå farlige situationer i trafikken.  
− Ønske om lettere adgang til lærerarbejdspladserne. Kan muligvis løses i denne uge.  
− Vejen langs cykelskurerne bliver brugt af mange borgere også el-cykler, hvilket skaber 

mange farlige situationer, når børnene kommer ud til frikvarter. Ønske om skilte der gør 
borgerne opmærksomme på, at der er børn.  

− Flere medarbejdere er på vej tilbage til job. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der er kommet henvendelse fra buschaufførerne vedr. bekymring om børnenes færden 

mellem skaterbanen og Sambiosen. Der opstår farlige episoder, når børnene færdes på 
tværs af parkeringspladserne. Der er sat hegn op, hvilket fungerer godt. Sambiosen er 
ikke tilfreds med den løsning.  

− Bekymring vedr. trafikken på valgdagen. Skolebestyrelse sender eventuel en bekymring 
til kommunalbestyrelsen vedr. børnenes sikkerhed ift. trafik på valgdagen. Afventer sko-
len får svar på deres henvendelse.  

− Der er stadig 4 langtidssygemeldinger. Flere på vej tilbage. Har fundet gode vikarløsnin-
ger.  

− Medarbejdergruppen er godt i gang med at arbejde sig frem imod den nye skole. Fælles-
skaber, husregler mv. 

4. Principper. 
Principper til revidering vedlagt som bilag: 
− Princip for samarbejde mellem skole og hjem. 

Revideret og godkendt d. 29/9-2021. 
− Princip for SFO og klub. 

Revideret og godkendt d. 29/9-2021. 



Der arbejdes videre med principper vedr. kulturel dannelse og samarbejde med øen. 
Kulturel dannelse: ”Liveoplevelser” – børnene får oplevelser uden for den digitale verden, 
som er en stor del af børnene hverdag i dag. Hvordan påvirker kulturen og samfundet hinan-
den. Få kulturelle oplevelser til øen og ud på skolerne. Bibliotek/læringscenter kan bringes i 
spil i flere sammenhænge. Få øje på muligheder måske fonde der kunne være med til at fi-
nansiere de kulturelle indslag. Lave årshjul der sikrer x-antal oplevelser i løbet af året. 

Vi har allerede mange gode kontakter og traditioner inden for kulturelle oplevelser. 

Samarbejde med øen:  
Hvordan kan man skabe et samarbejde med blandt andet erhvervet på Samsø og inspirere de 
unge mennesker til deres fremtidsmuligheder.  

Skal der laves principper inden for samarbejde med øen? Sættes i bero for nu. 

5. Høringssvar vedr. frihedsgrader (bilag). 
Bilaget er forklarende tekst. Sagsfremstillingen vil blive medbragt på mødet. 
Der kommer ikke en sagsfremstilling. 

Beslutningskompetencer vedr.: 
- Elevplaner: på skolen 
- Kvalitetsrapporter: i kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsen udtaler, at skolebestyrelsen har tillid til, at lærerne forholder sig til elever-
nes faglige udvikling og trivsel og videreformidler det til forældrene i den form, de finder 
mest hensigtsmæssigt. Kravet er, at der skriftligt gøres rede for elevernes faglige udvikling i 
minimum dansk, matematik og engelsk, samt for elevernes alsidige udvikling og trivsel som 
oplæg til skole-hjem-samtalerne. Frihedsgraden gælder dette skoleår. 

6. Orientering om økonomi (bilag). 
Skolen kommer sandsynligvis ud med et overskud, der er øremærket møbler til ny skole. 

7. Orientering og drøftelser vedr. skolebyggeri. 
Punktet afvikles som første punkt. 

8. Gensidig orientering. 
Udgår. 

9. Punkter til kommende møder. 
− Hvordan praktiseres bekendtgørelsen om læringscentret på skolen. 

10. Punkter til SKU. 
Næste møde 26. oktober kl. 17.00 – 18.00: 
− Udenomsarealer ved den nye skole. 
− Valgdagen d. 16/11. 

11. Evt. 
Tirsdag d. 5 oktober er lærernes dag. – der ønskes kage. 

12. Oplæsning af referat. 



Aftalte SB møder for skoleåret 2021/2022: 
Tirsd. d. 4. nov. 
Torsd. d. 6. dec. kl. 18.30 
Mand. d. 18. jan. 
Tirsd. d. 1. mar. 
Onsd. d. 6. apr. 
Mand. d. 9. maj 
Onsd. d. 15. jun. kl. 18.30 

SKU møder i 2021 kl. 17.00 – 18.00: 
26. oktober 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Solvejg Nielsen 
Brian Kjær 
Jamil Ahmad Mamo 
Sine Margit Tikkanen Kappelhøj 
Christian Hougaard 
Malene Borregaard Eggers 
Kirsten Posselt 
Karin Birkmand 

SB suppleanter: 
Tina Villumsen 
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