
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 30/4 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: Morten, Peter, Ulrik 
 
Dagsorden – Mødet er et temamøde omkring frivillighed i skolen 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

 

5 min 
19.00
-
19.05 

  

1. Tagrenovering Øst 
(Palle) 

10 
min 
19.05
-
19.15 

Orientering Rundvisning,information/orienteri
ng vedrørende renovations 
arbejdet vedrørende taget afdeling 
Øst. 

 
2. Havedag på Byen 

(Palle) 
10 
min 
19.15
-
19.25 

Orientering Information/orientering 
vedrørende ‘havedagen’ på 
afdeling By. 

 

3. Status på skoleårets 
planlægning (Palle) 

15 
min 
19.25
-
19.40 

Orientering Orientering fra PP 
a.) Fagfordelingen er næsten 

færdig. 
b.) Arbejdstid/opgaveoversigt 

kan ses i TRIO fra næste 
uge. 



c.) Kort diskussion om 
skoleskemaer skal udgives 
midt maj.  

i.) forældre giver 
udtryk for at 
eleverne 
efterspørger 
skemaerne. 

d.) Kort orientering om P-fag 
til næste år. P-fag 
organiseringen går nu op.  

e.) PP ønsker en musical for 6 
klasserne. Der skal 
samarbejdes med P-fag 
hold ift forberedelsen af 
musicalen.  

 
4. Nyt fra elevrådet 

(Kamilja & Esther) 
15 
min 
19.40
-
19.55 

Orientering Orientering fra Elevrådet 
a.) Kampagne vedrørende 

affald. 
i.) der ønskes plastik 

sortering 
ii.) PP der indkøbt til 

sortering 
b.) Har arbejdet på 

kampagnefilm vedrørende 
trivsel 

i.) ønsker om et 
valgfag 

ii.) at have lov til at vise 
en film til 
morgensamling 
vedrørende trivsel 

c.) Elevforum 
i.) gennemgang af 

deres arbejde i 
elevforum ex. 
diskussion omkring 
en bedre skoledag 



og nedskæringer 
mm. 

ii.) gennemgang af tidl 
afholdte møde 

iii.) elevforum ønskes 
bibeholdt - giver 
vidensdeling på 
tværs af skoler og 
elevrådene  

 
Pause m. Kage – 
elevrådet har fri 

   

5. Det 
almene/segregerede 
område (Palle) 

15 
min 
19.55
-
20.10 

Orientering PP gennemgik Svendborg 
Kommunes tanke ift afholdte 
seminar vedrørende det 
segregerede området. 

a.) Svendborg Kommune tager 
udgangspunkt til Thomas 
Nordahl (norsk professor) 

i.) det segregerede 
område skal 
bevæge sig mod 
almene området. 

ii.) en tæt forbindelse 
mellem det 
segregerede og det 
almene. 

iii.) det segregerede 
område skal 
formindskes  

b.) Svendborg kommune har til 
mål at kun 1-3% af eleverne 
skal være i en segregerede 
tilbud der visiteres og 
forvaltes af PPR. 5-8% af 
elever skal være i et tilbud 
tæt på almenområdet.  

c.) Svendborg Kommunes 
analyse af det segregerede 
område skal behandles i 



Byrådet og der skal afgives 
høringssvar. 

d.) Ørkildskolen bruger 5,3 
million til det segregerede 
område. 

 
6. Regnskab 2018 

(Palle) 
20 
min 
20.10
-
20.30 

Orientering Gennemgang af budget 
a.) underskud i 2018 og i 2019. 
b.) forventes overskud i 2020 

og gælden er væk 
c.) der fremover fremlægges 

Skolebestyrelsen 
kvartalsregnskab. 

d.) kommentarer:  
i.) hvorfor bruges der 

ikke alle penge i 
kursus/efteruddann
elses kontoen. 

ii.) forklaring ift 
differencen 
vedrørende brugen 
af tolk. flere 
årsager.  

 
7. Høringssvar 

(Philip/Palle) 
20 
min 
20.30
-
20.50 

Drøftelse på 
baggrund af 
forslag og 
beslutning 

 
PM pg PP har lavet en høringsvar 
vedrørende Svendborg Kommunes 
Uddannelses Politik. 

a.) PP gennemgik høringssvar. 
b.) Der ønskes mere fokus på 

det praktisk-musisk.  
c.) høringssvaret tages med i 

MED-udvalget 
 

8. Traditioner/opgaver 
2020 (Philip/Palle) 

20 
min 
20.50
-
21.10 

Drøftelse PP gennemgik traditioner/opgaver 
oversigt for Ørkildskolen 

9. Evt.  
 

10 
min 

 a.) Kort præsentation af AULA 



21.10
-
21.20 

b.) PP orientering om uheldig 
oplevelse i weekenden. PP 
har skrevet til forældre om 
situationen.  

c.) 4 kl. søgte ‘dannelserejse’ 
fonde og fik det. de skal på 
en tur gennem Jylland. 

 
10. Forslag til punkter til 

kommende møder 
 

  - Vision for skolen 
- Opfølgning på solsikkens 

områder inden for information 
og kommunikation 

Et ”anderledes” samarbejde – case, 
øvelser etc. 

 
 

 
 
 
 

 


