SAMSØ SKOLE
Referat skolebestyrelsesmøde 6. februar 2018, kl. 17.15-19.15
Afholdes i Rådhusets kantine.
Fraværende: Lotte Hansen, Sofie Elkhøj Bundgaard

Mødet startede med en opfordring til at stramme op på dagsorden og gennemførelse af møderne.

1.

Orientering fra elevråd.
 Elevrådet har indkøbt skateboard. Og det er bestemt, hvor de skal opbevares. Det er eleverne selv der kommer til at stå for udlån.
 Der er indkøbt (klap)gruppeborde til brug for eleverne i frikvartererne. (Høje røde bygning)
 Elever efterspørger oplysninger om 10. klasse.
 Regler for tilstedeværelsen i Sambiosen er blevet tydeliggjort for eleverne.
 Der er åbnet op for i en forsøgsperiode, at de store elever kan købe morgenmad i Sambiosen tirsdag og fredag.
 Elevrådsformand og næstformand har været rundt i klasserne og snakke om brugen af
Grotten. En opfordring til at bruge Grotten noget mere. Elevrådet undersøger brugen af
den. Vi afventer et resultat fra undersøgelsen.
 Skolepatruljen fungerer igen.

2.

Orientering fra medarbejdere.
 Der er gang i forberedelserne til årets skolefest – TIVOLI.
 Medarbejderne er optaget af kommende skoleår – fagfordeling.
 Det nye skoleudvalg er et varmt samtaleemne. Hvad er det for noget? Hvordan bliver vi
inddraget?
 Der blev redegjort for lokalernes tilstand og historiske udvikling. En forklaring på hvorfor lokalesituationen ser ud som den gør på Samsø skole.

3.

Orientering fra ledelsen.
 Der er blevet ansat to pædagoger til Kompetencecenteret: Pernille Buch Eilersen og Henrik Møller.
 Skolen har fået en opgave med undervisning af en plejeanbragt elev på øen.
 Der bliver arbejdet med hvordan kompetencecenteret skal se ud, når Birgitte Middelboe
går på efterløn. Af denne grund er der slået en tidsbegrænset lærerstilling op i Kompetencecenteret og en af de nuværende lærere bliver konstitueret som leder fra 1. marts og
frem til sommerferien.
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4.

Principper (SFO og Klubber)
 Der blev spurgt til hvordan skolebestyrelsen kan få indblik i hvordan der evalueres på
SFO og klubs målsætning. SB vil gerne vide noget mere om SMITTE modellen. På et senere møde vil der være et punkt på dagsordenen omkring Grotten, her vil der blive mulighed for at få indblik i hvordan personalet evaluerer Mål og indholdsbeskrivelsen for området. Evalueringerne tages op på bestyrelsesmødet i januar hvert år.
 Der bliver efterspurgt et årshjul for skoleåret. Det vil blive taget op på næste møde.
 SB indstiller at princippet sendes videre til godkendelse og kommentering hos medarbejderne. Der kommer en tilbagemelding på SB-mødet i april.
 Næste princip der skal behandles bliver: Skole-hjem samarbejde.

5.

Orientering om økonomi.
 Økonomiskabelon til brug på SB møderne er forsinket pga. sygdom. Den vil være klar til
næste SB møde.
 Der har været møde med Rasmus fra økonomiafdelingen angående budget 17. Anne gennemgik bilaget der forklarede underskuddet for 17.
 Bilaget dokumenterer at skolen ikke har været vidende om manglende efterslæb på lønninger mv.
 Skolen vil søge at få eftergivet underskuddet. SB støtter op i denne proces.

6.

Høringssvar – endelig udgave af styrelsesvedtægter og regler for valg til SB. (Bilag uddelt på sidste møde)
 Den nye MED struktur er ikke kommet med i denne udgave.
 Regler for valg bør præciseres. Hvem er valgbare mv.
 Der er stadig ordlyd der skal rettes til i forhold til at vi kun har én skole på Samsø
 Forsiden skal aktualiseres til Samske forhold.
 Andre rettelser og kommentarer blev noteret ned.
 Vedtægten skal efterfølgende sendes i SKU. Inden den sendes til SKU skal SB have mulighed for en sidste godkendelse. Fremlagte godkendes med bemærkninger.

7.

Høringssvar – 10. kl. 2017-2017
 Er blevet behandlet i SKU.

8.

Orientering om opgaver med 2-sprogsbørn
På skolen er der nu 11 syriske børn og en serbisk pige. Børn uden kendskab til dansk. Derudover er der yderligere 17 børn med dansk som andet sprog. Skolen har været nødt til at
indstille sprogstøtten til to-sprogsbørnene og i stedet bruge ressourcerne på basisdansk – undervisning af børn uden kendskab til dansk. De ressourcer der bliver tildelt skolen er udelukkende til basisdansk.
Kommunen arbejder med en model, hvor skolen og andre institutioner skal visiteres til ekstra sprogstøtte – undervisning af en ekstern medarbejder. Det er ikke tilfredsstillende forhold. Det er svært at leve op til bekendtgørelsen om to-sprog. SB laver en udtalelse til SKU,
hvor forholdene problematiseres.
Kommunen har ansat en integrationsmedarbejder der kan støtte de syriske børn og familier.
En ordning der fungerer rigtig godt. Der mangler en lignende ordning i forhold til de østeuropæiske børn og familier.
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9.

Orientering om 0. klasse
I august startede klassen med 22 elever. Skolen var på forhånd bekendt med at flere af børnene havde særlige behov (Sprog og diagnoser). Derfor lavede skolen en konstruktion med
en bh. kl. leder og en fast pædagog. Siden er der kommet 5 børn til, hvor de 4 også har særlige behov. Samtidig med dette har der været udskiftning på personalesiden.
Der er brug for at tænke nyt i forhold til hvordan klassen skal fortsætte som 1. klasse. Skolen
ønsker at kunne lave en løsning, som nuværende 2. klasse. En inklusionsklasse med de nødvendige ressourcer og bemanding. Udfordringerne omkring inklusion blev efterfølgende diskuteret. SB er hermed blevet orienteret.

10.

Gensidig orientering
 Ordblindhed og regler.
Procedure for testning af skolens børn blev gennemgået. Regler for testning for ordblindhed blev fremlagt. Børnene følges tæt og for-testes (LUS og andre systemer) Testen må
tages i 3. klasse. Den nye lovgivning omkring ordblindhed er først gældende for skoleåret
17/18.
 Aula og læringsportal. Udskudt til næste møde.

11.

Evt.
Der skal snart være valg til SB. Der bliver spurgt til hvem der ønsker genvalg.

12.

Oplæsning af referat.

13.

Punkter til kommende møder.
 Særlige intelligente børn – handleplan.
 Opgradere fortællingen om Samsø Skole – hvem er vi og hvad kan vi? (Brug af Facebook
mm. Branding.
 Gennemgang af målbeskrivelse af SFO og Klub. Diskussion.
 Brug af Grotten – hvordan bruger de unge Grotten? Hvordan kan vi få flere unge til at
bruge den noget mere?

14.

Punkter til SKU.

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018:
7. marts
12. april
7. maj
5. juni

SKU møder i 2018 kl. 16.15-17.15:
6. februar
12. juni
25. september
27. november
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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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