SAMSØ SKOLE
Referat skolebestyrelsesmøde 4. september 2017, kl. 19.00.
Fraværende: elever er ikke valgt endnu.

Helle Griebel Anesen, ny forvaltningschef, præsenterede sig selv og sit område.
Og der blev stillet spørgsmål til mål, børnekultur mm.
1.

Orientering fra elevråd.
Intet, da der ikke er valgt elever endnu.

2.

Orientering fra medarbejdere.
 Lotte er tiltrådt som nyt medlem.
 Skolen er kommet godt fra start og alle er glade for at komme i gang igen.
 Vi har mistet nogle kolleger hen over sommeren. Fratrådte og orlov.
 ”Min uddannelse” er i gang og alle er blevet glade for det. Det virker - stort set!
 Høringssvar i lokal MED i forhold til tosprogsundervisning.
 I øvrigt er vi ikke blevet ramt af besparelser i budget 2018.
 Der bliver brugt meget tid på at planlægge uge 38.

3.

4.

Orientering fra ledelsen.
 Nyt personale: Gitte Sønder er ansat til 3 klasse og speciallærer for barn.
 Marie Stensig Jensen er ansat som ny BH.kl leder, det betyder vi kommer til at ansætte en
ny specialpædagog.
 Medarbejdermøde den 5/9 om forventninger og desuden uge 38, hvor vi opbygger
en by med alt hvad der hører til. Et projekt om bæredygtighed, genbrug, recykling og
fællesskab på tværs af hele skolen. Mere herom senere.
 Byen hedder Venneby og møntfoden hedder bjanko.
 Skolen har fået tildelt 15.000 kr. til projektet.
 “Min uddannelse” introduceres nu og alle kommer på kursus i brugen. Fra næste
skoleår går vi fuldt på.
 Senere støder “aula” til, som erstatning for intra.
 Vi får tre nye asylbørn til 0.,4.,6. klasse.
 Leg på streg kursus er afholdt for hele personalet i forhold til de nye malede
felter og det bliver brugt!
 Samsø børneunivers. Projekt om samsø i fremtiden. Hvordan kan vi forestille os det
kommer til at se ud. Til projektet er tilknyttet en vejleder fra VIA Århus. Bestyrelsen
bliver inddraget på sigt. Projektet omfatter alle børn på samsø fra 0-18 år.
 Orlov. Helle Jensen har orlov og erstattes af Elisabeth Joensen.
 I SFO er Malene Liholm ansat i fast stilling og Kim Jensen er ansat som
barselsvikar for Lone Lund fra og med uge 42.
 Skolehaverne er ved at være færdige med udekøkken osv, men vil løbene blive udbygget.
Orientering om økonomi (bilag eftersendes).
 Bilag fra Tonny må gerne tilknyttes en kommentar fremover
 Forslag om i stedet at lave et budgetudvalg kvartalsvis, hvor Tonny kunne deltage.
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 Anne gennemgik det aktuelle budget. Der er gang i en oprydning, så budgettet
bliver mere gennemskueligt.
5.

Orientering om prioritering i skoleåret 17/18.
 Når alle skal opgaver er løst, er der et rest timetal som vi selv kan fordele. Vi har lagt vægten på Akt indsats, ressourcecenter mm, samt dansk som andet sprog.
 En manglende indtægt i CK har bevirket at der skal spares i 2017. På budget 2018 vil vi
blive kompenseret for de manglende indtægter.

6.

Høring om budget 2018 (bilag 3A, 3B, 3C og 3D).
 Skolen er holdt fri for besparelser.
 Desuden afsættes en pulje til skolens bygninger, en pulje til CK, en pulje til DSA (Dansk
som andet sprog).
 Tale-/høre timer udvides til 85 % stilling og der afsættes 5 timer til DSA.
 Der formuleres et høringssvar fra bestyrelsen.

7.

Drøftelse og evt. vedtagelse af principper.
 Ea laver et oplæg til procedure for hvordan vi arbejder med principper til næste møde.

8

Orientering om formandens beretning v/Bertel.
 Udsættes til næste møde.

9.

Drøftelse af videoovervågning.
 Udsættes til næste møde.

10. Gensidig orientering.
 Udsættes til næste møde.
Punkter til kommende møder.
 Skolernes motionsdag.
 10.kl., 2017/2018.
 Gruppen omkring øvelsessalen ønsker foretræde for skolebestyrelsen.
Punkter til SKU.
 Puljer til DSA, hvor ligger de?
 Hvordan går det med øvelsessalen
 Ingen mellemkommunal afregning, da Vestermarken ikke længere leverer elever. Budgetlagt indkomst ca. 550.000,- kr.
Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018:
3. oktober
1. november
7. december
15. januar
6. februar
7. marts
12. april
7. maj
5. juni
Samsø Skole, Marsk Stigsvej 5, Tranebjerg 8305 Samsø, Tel.: 87922300, Fax: 87922286
Mail: skole@samsoe.dk, hjemmeside: www.samsoeskole.dk

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15:
26. september
28. november

SB medlemmer:
Bertel Meilvang
Katrine Foged
Karen Ea Hvitnov
Christine Gauhl Hemmingsen
Jeanne Thorsø Kortsen
Lars Peter Jensen
Trine Hørby Sørensen
Kirsten Posselt
Lotte Hansen
Karl Østergaard Jensen
Kasper Østergaard Jensen
Suppleanter:
Susanne Kempff-Andersen
Connie Ehlers Philip
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