
   
 SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 29. september 2022, kl. 19.00 – 21.00,  
Personalerummet 

Fraværende m/afbud: Malene Borregaard Eggers, Rikke Vilhelmsen, Tobias Helweg Christensen 
Fraværende: 

1. Orientering fra elevråd. 
− Navngivning af lokalerne – dyr eller andet – klasserne skal komme med forslag.  

Evt. dekorere dørene.  
− Skolens indearealer ved dårligt vejr: Der er arrangeret reol med spil i Hjerterummet. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
− Fordybelsesuge med emnet Verdensmål og afslutning med forældre. Det gik godt. Lidt ud-

fordringer med plads, mange besøgende.  
− Det er Lærernes dag kommende onsdag 5. okt.  
− Stor oplevelse for 8. klasse, at de vandt en tur til Kold College Odense -mad, mejeri mv. 
− Projektopgave overstået for 9. kl.  
− Ny Skole og skofri giver lidt drøftelser specielt for personale pga. diverse udfordringer i 

skolehverdagen.  
− Nyt personalerum taget i brug, indretning er undervejs.  
− KP har sidste arbejdsdag op til efterårsferien. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der bliver ændret ringetider om morgenen fra mandag, så der først bliver åbnet kl. 7.50. Det 

har givet for mange udfordringer med mange børn der møder meget før skoletiden begynder. 
Børn der har brug for morgenpasning kan tilmeldes SFO.  

− Ringeklokkerne bliver dæmpet lydmæssigt, da de er meget kraftige nu. Der indføres ”teater-
ring” nogle minutter før timen begynder. Eleverne orienteres ved fællessamling tirsdag d. 
4/10.  

− Nye frikvartersområder efter efterårsferien – hallerne inddrages i turnus mellem klasserne og 
udeområdet indskrænkes så de store fodboldbaner ikke må benyttes i middagsfrikvarteret.  

− Ny Skole: Det næste inventar til fællesarealer er forsinket fra firmaet. Dermed forsinkes 
også stillingtagen til, hvad der yderligere er relevant at bestille. Bob og Karin er i gang med 
at tage beslutninger om indkøb til indretning af personalerum mv.  

− Byggeriet forventes stadig at være klar efter efterårsferien. Der bliver bygget om i Nordflø-
jen (ny gennemgang, depot, kontorer mv) op til efterårsferien. Den berørte del af Centerklas-
serne rykker over i Tolderhuset. 

4. Principper. 
− Evaluering af: Samarbejde mellem skole og hjem. 

Første sætning under ”Mål” ændres således, at ordene ”og forholder sig undrende” udgår. 
Ordet ”træffetid” udgår, sætningen omformuleres. 



   
5. Evaluering af pizzaaften og kommende arrangementer. 

Godt at lave arrangementer af den karakter – positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Nogle 
tosprogede forældre gav udtryk for, at det kunne være svært af sproglige grunde at følge med i, 
hvad der foregår i skolens dagligdag og derfor godt at øge muligheden for kontakt med andre 
forældre. Arrangementer af den art giver mulighed for andre former for voksenfællesskab på 
tværs af klasser og for at forældre kan deltage i skolens hverdag på andre måder end møder. 
F.eks. med praktiske bidrag, boder til åbent hus, sociale arrangementer, deltagelse i f.eks. sko-
lernes motionsdag. SB opfordrer til, at skolen siger til, hvis der kunne være behov for hjælp til 
diverse praktisk på skolen. Dette kunne kombineres med hygge og samvær 

6. Status vedr. udearealer. 
− Foreløbig er det meldt ud fra Teknik- og Miljø udvalget, at legepladsen indtil videre fortsat 

er til skolens disposition.  
− Landsbypuljefornyelsen er ikke godkendt i denne omgang i TU men vil blive taget op se-

nere.  
− Øvelseshusets fremtid er stadig uafklaret. SB ønsker, at der fortsat arbejdes på at der skabes 

flere muligheder for eleverne f.eks. multibane. 

7. Opfølgning på BU dialogmøde. 

8. Orientering om økonomi (bilag eftersendes). 
Økonomi i balance. Der udvides med ekstra personale i Kompetencecenteret. 

9. Gensidig orientering. 
Udgår. 

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

11. Punkter til BU. 
Udgår. 

12. Evt. 
Udgår. 

13. Oplæsning af referat. 



   
Aftalte SB møder for skoleåret 2022/2023: 
Tors. d. 27. oktober 
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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