
  

SAMSØ SKOLE 

Referat skolebestyrelsesmøde 31. oktober 2019, kl. 19.00. 
 

Fraværende m/afbud: Bertel Meilvang, Christine Gauhl Hemmingsen, Lars Dalsgaard Jørgen-
sen, Brian Kjær 

Fraværende: Kirsten Vibeke Østergaard, Mads Lindbøg Bøhm 

Kalle Nøstvik, Samsø kommunes projektleder på skolebyggeriet, deltager i mødet fra kl. 
19.00 – 19.30. 
Udsættes til næste SB møde. 

1. Orientering fra elevråd. 
− Elevrådet har snakket om muligheden for at være i hallen i frikvartererne. Det er på plads 

nu. 
− Der er opmærksomhed på, at der ikke skal være vand på gulvet ved vandposten i den 

store bygning, det er farligt. Det bliver sagt i klasserne. 

2. Orientering fra medarbejdere. 
Medarbejderne er udfordret med skolens nye kommunikationsplatform AULA. Det fylder 
noget. En særlig udfordring er to-faktor løsningen som ikke er på plads endnu. Lige nu bli-
ver de kommende skole-hjem samtaler forberedt, da de fleste samtaler gennemføres inden 
jul. 

3. Orientering fra ledelsen. 
− Der er udskiftning i lærerpersonalet. Ny lærer starter d. 1. november. 
− Ledelsen er i gang med et udd. forløb i forbindelse med A. P. Møller projektet om DSA 

på Samsø Skole. Der vil derfor være ledelsesfravær flere dage i december. 
− Der bliver arbejdet med implementeringen af AULA. Det er en stor udfordring og vi er 

ikke imponerede. 
− Der er slået en barselsvikarstilling op i SFO`en. Der er samtaler d. 10/12. Der efterspør-

ges deltagelse til ansættelsesudvalget fra SB. 

4. Orientering vedr. skolebyggeri. 
− Der er møde på skolen fredag d. 1. nov. Hvor ledelsen bliver orienteret om hvor langt vi 

er i processen. 
− Der har været afholdt skoleudvalgsmøde, hvor udvalget blev orienteret om den kom-

mende byggesag. Det forlyder at arkitektkonkurrencen vil blive udbudt inden jul. 

5. Principper (bilag). 
Punktet udskydes til næste møde pga. frafald. 
− Evaluering af princip om samarbejde mellem skole og hjem. 
− Listen over principper. 

6. Henvendelse fra lærerne drøftes. 
Henvendelsen blev drøftet. 



7. SKU møde 26. november. 
Punkter til mødet drøftes. 
− Anvendelse af de ekstra tildelte midler i 2020. 

8. Orientering om økonomi. 
Udgår, da jan. - sept. blev fremlagt på sidste møde. 

9. Gensidig orientering. 
Tilladelsen til samlæsning af 4. klasse er kommet og gælder frem til 6. klasse. 

10. Evt. 

11. Punkter til kommende møder. 
− En snak om elevrådets rolle og deltagelse på SB-møderne forslag til et årshjul. 
− Besøg af Kalle Nøstvik. 
− Principper udskydes til januar. 

12. Punkter til SKU. 

13. Oplæsning af referat. 

Aftalte SB møder for skoleåret 2019/2020: 
2. december kl. 18.30 

SKU møder i 2019 kl. 16.30-17.30: 
26. november 

SB medlemmer: 
Bertel Meilvang 
Karen Ea Hvitnov 
Christine Gauhl Hemmingsen 
Lars Dalsgaard Jørgensen 
Brian Kjær 
Kirsten Vibeke Østergaard 
Jamil Ahmad Mamo 
Kirsten Posselt 
Lotte Hansen 
Mads Lindbøg Bøhm 
Jens Emil Helms Dalgaard 

SB suppleanter: 
Solvejg Nielsen 
Tina Villumsen 
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