SAMSØ SKOLE
Referat skolebestyrelsesmøde 7. marts 2018, kl. 19.00.
Fraværende: Katrine Foged, Trine Hørby Sørensen, Kirsten Posselt, Karl Østergaard Jensen

1.

Orientering fra elevråd.
 Der er købt skateboards og beskyttelse.
 Trivselsdagen gik godt og alle var tilfredse med arrangementet.

2.

Orientering fra medarbejdere.
 Indskoling er i gang med en matematik match.
 Der bliver talt afgangsprøver i forbindelse med konflikt.
 Der bliver talt konflikt.
 Der er gang i fagfordelingssnakken.

3.

Orientering fra ledelsen.
 Der er ved at komme bevilling igennem til nyt tag på Samsø hallen.
 Der er kommet to nye pædagoger i CK.
 Der kommer ny lærer i CK, når Heidi bliver konstitueret i Birgittes stilling.
 Birgitte har sidste dag den 23/3.
 Samsø skole er ikke omfattet af strejken - endnu. Der vil blive fulgt op løbende. Anne og
Bertel holder kontakt desangående.

4.

Drøftelse af principper.
 Forældresamarbejde.
Tonen i dokumentet er god. Teksten kan beskæres og gøres mindre tung.
Generel trivsel hele dagen vægtes frem for highlight på frikvarter.
Omformulering af afsnit om forældreansvar vedr. ”kontakt til”. Bertel sender dokumentet
til kommentar fra de forældrevalgte, hvorefter han bearbejder det og sender det til skoleledelsen til kommentarer.
Princip næste gang: Trivsel. Christine kommer med et forslag

5.

Orientering om økonomi (bilag).
 Ny opsætning drøftes.
Nyt forslag til opsætning af bilag. Rasmus har lavet et overskueligt og gennemskueligt
forslag til budgetoversigt. Generelt var holdningen at bilaget giver et fint og hurtigt overblik og er fuldt dækkende for SBs behov for budget indblik. SB vedtager, at dette bliver
anvendt fremover. Anne forklarede bilaget og gennemgik det nuværende forbrug. Kompetencecenteret er i øvrigt på som G2 punkt i år. Regnskab fra Tonny blev efter forklaring taget til efterretning.

6.

Orientering om Aula og MinUddannelse.
Kim gennemgik bagrunden for den nye samarbejdsplatform. Et af målene var at få den
samme brugerportal over hel landet. Vi er nu i gang med at forberede en implementering i
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skolen. Det skal være klart 2019. MinUdannelse er allerede på vej i vores hverdag og kommer i 2019 til at ligge under Aula. Under MinUdannelse ligger alle de læringsportaler, som
vi arbejder med i undervisningsplanlægningen. Man kan se noget herom i skoleintra. Fra
skoleåret 2018-19 går vi helt på MinUdannelse. Lærerkollegiet er generelt meget glade for
systemet.
7.

Drøftelse af opgradering af fortællingen om Samsø Skole.
 Pjece Om Samsø Skole er på vej. Jeanne har kigget på vores nuværende pjece og barsler
med en mere skarp profilerende pjece. Vi må gerne generelt være skarpere i vores profilering. Jeanne har også lavet forslag til et nyt logo.
 Forslag til at invitere Jeanne til et møde om profilering sammen med Kim og Anne.
 Der er i Samsø kommune vedtaget en design manual, som vi skal følge.
 Generelt positive tilkendegivelser om de forslag Jeanne havde lavet. Stor ros til Jeanne
for hendes arbejde.

8.

Gensidig orientering.
 Evaluering af skolefest.
Stor tilfredshed blandt personale og forældre. Forventningerne var ikke så høje hos de
store elever, men de blev også begejstrede da aftenen kørte. Der er brug for at ændre måden at tilmelde sig på, så man undgår billetsystemet. Der kunne være ønske om at man
genoptog diskoteket, måske med en diskjockey til 4.-6. klasse, eller evt. mere dans i den
store sal. Det var godt at alle var i den store sal, så der var samling på festen. Det var godt
med spisning i klasserne, måske med længere tid til spisning.
 Mobilforsøg (bilag).
Der kører forsøg med mobilfri skole frem til sommerferien, hvor vi evaluerer. Erfaringer
andre steder fra tyder på, at det hjælper eleverne til at slappe af og finde andre muligheder
for samvær. Målet er ikke forbud, men at anvise andre veje.
 SB valg (bilag).
Anne og Bertel har lavet en vejledning/procedure for valg til SB, den ligger på skoleintra.
Der er valgmøde den 16/4.
De nyvalgte bliver inviteret til det sidste SB møde før sommerferien.
 DSA
Drøftelse af hvor langt vi er med DSA i forhold til at overholde loven og information
herom til SKU. Det er vigtigt at SKU er opmærksom på, at SB har gjort opmærksom på
forholdet.
 Morgenmad tirsdag og fredag i Sambiosen
Eleverne er glade for de nye tiltag omkring cafeen i Sambiosen.
 10 kl.
Der etableres samlæsning med 9. klasse og holddeling. Vedtaget af KB. Det foregår på
Samsø Skole, som beholder økonomien fra 10. klasse i huset.
 Facebook på skolen
Fortællingen om Facebook må gerne være en positiv fortælling om, at vi på linje med
mobiltlf. har foretaget et bevidst valg.

9.

Evt.
Intet.

10.

Oplæsning af referat.
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11.

Punkter til kommende møder.
 Handleplan, særlig intelligente børn.
 Diskussion, gennemgang af målbeskrivelse SFO og klub.
 Brug af Grotten, hvordan bruger de unge Grotten? Hvordan kan vi få flere unge til
bruge den noget mere?

12.

Punkter til SKU.

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018:
12. april
7. maj
5. juni
SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15:
12. juni
25. september
27. 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
Sofie Elkhøj Bundgaard
Suppleanter:
Susanne Kempff-Andersen
Anny Østergaard Jensen
Kasper Østergaard Jensen
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