
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 31/01 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst 

Til stede:  

Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 2.D & 4.D; Peter Nørskov 
Junge, Byen – 2.E; Steen Kortbek, Øst – 0.A & 2.B; Morten Hansen, Øst – 0.B & 5.O; Johanne Kühl, 
Øst – 0.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 3E & 5E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Øst 
– 4B & 6A 

Medarbejderrepræsentanter: Nigel Earle Gordon Thomas, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Esther Stender Larsen, Øst – Kamilja Kallerup, Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster:  

Fraværende: Steen,  
 
Dagsorden: 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

5 min 
19.00-
19.05 

 Referatet godkendes uden 
kommentarer 

1. Skoleårets planlægning – 
traditioner (Palle, Ulrik) 

15 min 
19.05-
19.20 

Punktet er til 
orientering 

Palle uddeler en liste over de 
ideer, traditioner etc. som 
medarbejderne er kommet med 
input til på et projektmøde 
afholdt i slutningen af 2018. 
Skolebestyrelsen får til opgave at 
orientere sig i listen, og herefter 
vil punktet blive genoptaget til et 
kommende 
skolebestyrelsesmøde. 
Palle og Ulrik orienterer om hvor 
langt i planlægningen 
ledergruppen er på nuværende 
tidspunkt – herunder nogle korte 
nedslag i den nye folkeskole 
aftale. Denne bliver sendt rundt 
til bestyrelsen sammen med 
referatet fra mødet.   

2. Datoer for arbejdsdage 
(Palle, Philip)  

10 min 
19.20-
19.30 

Punktet er til 
beslutning 

25. maj 2019 på Øst og 15. juni 
på Byen er udkast til datoer fra 



Palle. Skolebestyrelsen beslutter, 
at disse datoer er arbejdsdage.  
Palle orienterer under dette punkt 
også om, at tagetagen på den 
ene afd. Øst bygning skal skiftes, 
da der er opdaget råd i spær. Der 
er tale om en større renovation, 
og der vil også i forbindelse med 
processen blive tænkt 
pædagogisk, arkitektoniske 
tanker ind.  

3. Nyt fra elevrådet 
(Esther/Kamilja) 
-  

20 min 
19.30-
19.50 

Punktet er til 
orientering 

Esther og Kamilja fortæller om 
”Grønt på byen”, og elevrådets 
snak om at plante – og passe på 
planter og træer.  
Et punkt under elevrådet er også 
problematikken omkring skolens 
toiletter. Dette punkt har været 
drøftet flere gange på 
elevrådsmøder. Dels pga. 
rengøring, men også flere tilfælde 
med hærværk etc. 

4. Pause med kage (Palle) 10 min 
19.50-
20.00 

 Afviklet til fuld tilfredshed  

Elevrådsrepræsentanter 
har fri 

   

5. Personalesituationen 
(Palle) 

30 min 
20.00-
20.30 

Punktet er til 
orientering 

Palle orienterer generelt omkring 
hele kommunens reduktion af 
lærere og pædagoger, der har 
fundet sted i dags dato. 
På Ørkildskolen har der været 
orienteret til personalet omkring 
reduktionen d. 5/12 2018. Siden 
den tid har tiden på skolen været 
præget af nogen usikkerhed.  
Palle fortsætter med at berette 
om processen her på skolen, der 
blev igangsat i går med kontakt 
til de berørte medarbejdere – 
efterfulgt af møder i dag.  
Birgitte fortsætter med at 
beskrive sin oplevelse af 
processen. Den er foregået 
ordentligt, og så godt som det nu 



er muligt i en sådan situation - set 
med tillidsværkets øjne. Nigel er 
enig, og fremhæver at det er 
foregået hurtigt. Begge 
fremhæver også, at der har været 
informeret godt omkring hele 
processen.  
Herefter er der en kort drøftelse 
af forskellen mellem besparelser 
og tilpasning pga. elevtal.  
Skolebestyrelsen ytrer bekymring 
for om situationen afstedkommer 
sygemeldinger og hvordan det 
evt. kan påvirke stabiliteten for 
de klasser der er berørte.  

6. Økonomi 2019 (Palle) 
 

20 min 
20.30-
20.50 

Punktet er til 
orientering 

Palle orienterer kort om 
økonomien for 2019. Der er et 
forventet underskud, men der er 
allerede lavet en handlingsplan 
for at komme dette til livs. 
Således vil 2019 blive et 
økonomisk vanskeligt år, mens 
der er udsigter til at 2020 vil blive 
et væsentligt bedre år, hvor en 
del af de allerede effektuerede 
besparelser vil slå igennem.   
Budgettet for 2019 ønskes 
gennemgået på et kommende 
møde. 

7. Kommende 0. årgang 
(Palle) 

 

20 min 
20.50-
21.10 
 

Punktet er til 
orientering 

Palle fortæller om den positive 
indskrivning, der har 
afstedkommet at der er 4 
børnehaveklasser på 
Ørkildskolen. Fordelingen har 
været lidt skæv med flest 
tilmeldinger på Øst, men der er 
delt to grupper på Øst og Byen, 
der betyder to klasser hvert sted. 
Det har været en glædelig 
overraskelse, at der er så mange 
der har valgt skolen trods generel 
nedgang i elevtallet.   
  

8. Datoer for dialogmøde 
(Philip)  

10 min Punktet er til 
orientering 

Oversigten over dialogmøder for 
børn & unge udvalget og 



21.10-
21.20 

skolebestyrelser deles rundt så 
skolebestyrelsen kan orientere sig 
i datoer.  

9. Evt.  
 

  Palle orienterer om aftale med 
juniorklubben, der fremadrettet 
vil have lokaler på Ørkildskolen 
afd. Byen. I forbindelse med dette 
vil afd. Byen få nye faciliteter til 
billedkunst.  
 

10. Forslag til punkter til 
kommende møder 

 

  - Frivillighed – fortsat 
drøftelse 

- Opsamling på 
traditioner 

- Gennemgang af 
budget 2019 

- Vision for skolen 
- Opfølgning på 

solsikkens områder 
inden for information 
og kommunikation 

Et ”anderledes” samarbejde – 
case, øvelser etc. 

 
 

 
 
 
 

 


