Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 26/8 kl. 18.00-21.30 på afd. Øst
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 3.D & 5.D; Peter Nørskov
Junge, Byen – 3.E; Steen Kortbek, Øst – 1.A & 3.B; Morten Hansen, Øst – 6.O; Johanne Kühl, Øst –
1.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 4E & 6E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Øst – 5.D
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Endnu ikke valgt
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende:
Dagsorden –
Punkt
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde
2. Kend dit land (Palle)

3. AULA og Min Uddannelse
(Ulrik)

Tid

Proces

Referat

5 min
19.0019.05
10 min
19.0519.15

Orientering

Godkendt

Orientering

10 min
19.1519.25

Orientering

Palle orienterer om initiativet på
4. årgang, der handler om
dannelse og kultur. På Øst går
turen mod Sønderjylland. På Byen
er det ikke endnu bestemt. Der er
søgt – og opnået - midler til
turene.
Ulrik orienterer kort om AULA,
MU og TRIO. Lisbeth supplerer
med seneste ny om AULA. Det er
stadig forventningen at AULA
starter i uge 43. Samme tidpunkt
forventes TRIO Pro
(vikardækning) at blive
tilgængeligt. Denne periode er at
betragte som en mellemperiode,
med hvad det nu medfører.
Ugeplanen i Min Uddannelse er
PT ikke ret udviklet i forhold til
intra. Det er håbet at dette også
bliver bedre snarligt.

4. P-fag på mellemtrin
(Elena)

10 min
19.2519.35

Orientering

5. Nyt fra elevrådet (punktet
bortfalder, hvis der endnu
ikke er valg
repræsentanter)

10 min
19.3519.45

Orientering

Elevrådet har fri – evt.
kage v. Palle

10 min
19.4519.55
25 min
19.5520.20

6. Økonomi – regnskab og
budget (Palle)

Orientering

Palle orienterer om hvordan P
fags ordningen er løbet i gang.
Generelt er der gode
tilbagemeldinger fra eleverne.
Der er også
opmærksomhedspunkter fra
forældre – bl.a. i forbindelse med
tilmeldingen.
Der er endnu ikke valgt
repræsentanter til
skolebestyrelsen. Der er
elevrådsmøde i kommende uge.
Ulrik fortæller kort om projekt
grønt flag på Byen, som er løbet i
gang i løbet af foråret og
sommeren. Det er ikke direkte
funderet i elevrådet, men stadig
et projekt, der er funderet i
engagerede elever og tilsvarende
lærere.
Afviklet til stor tilfredshed
Palle forklarer bestyrelsen om den
aktuelle økonomiske situation,
der er affødt af en række faktorer
fra foråret og frem, der dels er
tilfældige og dels kan henføres til
en budgetfejl. Desuden har det
været meget omkostningstungt
at personaletilpasse i den første
halvdel af sidste budgetår.
Slutteligt er der i de seneste
måneder kommet flere
segregerede elever til distriktet,
som ikke har haft tilknytning til
skolen, men stadig er
Ørkildskolens økonomiske ansvar.
Det vil medføre store
konsekvenser for skolen alt efter
om det aktuelle forslag for hele
det segregerede område i
Svendborg bliver vedtaget eller ej
d. 4/9.

7. Skoleårets opstart
- Elevtal
- Færre timer
- Forældremøder
- Nationale tests

20 min
20.2020.40

Orientering

8. Høringssvar (Philip og
Palle)

20 min
20.4021.00

Drøftelse

9. Året i skolebestyrelsen
(Philip)

15 min
21.0021.15

Drøftelse

10. Palles diverse punkt
(Palle)

10 min
21.1521.25

Orientering

11. Evt.

5 min

Punktets indhold drøftes i
skolebestyrelsen med henblik på
afklaring og spørgsmål til de
løsninger der skitseres.
Der er 604 elever på
almenområdet, hvilket er at
betegne som normalt.
Ørkildskolen bruger en del timer
på holddeling, fællestid etc. i
sammenligning med andre skoler
Der har generelt været positive
forældremøder af dem der nu er
afholdt.
Det drøftes kort hvilke
udmeldinger der er fra skolens
side omkring fælles årgangs
forældreråd.
Nationale tests har været drøftet
på skolelederplan, men skolen
følger naturligvis de retningslinjer
der udstikkes på nationalt plan.
Høringssvar er afleveret og svaret
– i lighed med alle de andre
afgivne høringssvar – kan læses
på kommunens hjemmeside.
Philip opfordrer til input til
dagsordener udover hvad Palle og
Philip sætter på.
Desuden har det tidligere været
drøftet løbende at tage fat på
principper og retningslinjer med
henblik på revision.
Årshjul sættes på dagsordenen til
næste gang
Hanne fra afd. Øst har haft 25 års
jubilæum i dag.
Der har været møder med SSP på
det seneste – dette grundet
uønsket aktivitet i skolegården på
Byen.
Der arbejdes ligeledes på at få et
defekt overvågningssystem til at
virke.
Spørgsmål til ændring i SFO i
forhold til økonomien

21.2521.30
12. Forslag til punkter til
kommende møder

Spørgsmål til lektier
-

SFO og forårs SFO
Vision for skolen
Årshjul
Et ”anderledes”
samarbejde – case,
øvelser etc.

