
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 12/12 kl. 18.00-21.30 på afd. Byen 
 
Formøde kl. 18.00 – Deltagere: Forældrevalgte i bestyrelsen samt Palle og Ulrik. Der vil være en 
sandwich i forbindelse med formødet 
 
Hovedmøde kl. 19.00 – Medarbejderrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter møder 
 
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 – 5.A; Johanne Kühl, Øst – 
1.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 4E & 6E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Byen – 5D 

Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Martha Bruun Bloch - Byen, Esther Larsen - Øst 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster:  

Fraværende: Martha, Lisbet, Trine 
 
Dagsorden – 
 
 

Punkt Tid Proces Referat 
    
1. Formøde: Budget 2020 

fremlæggelse, herunder 
brev til forvaltningen 

60 min 
18.00-
19.00 

Orientering Punktet udsættes 

2. Godkendelse af referat  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Peter påpeger at der ofte i referater 
står at der har været drøftet et 
punkt. Her kunne det være rart at 
der evt. var ”bullits” der præciserer 
hvad der er drøftet.  
Referatet godkendes 

3. AULA og nyt vikarsystem 
status på Ørkildskolen 
(Ulrik) 

15 min 
19.05-
19.20 

Orientering Ulrik forklarer lidt om AULA og de 
begynderfejl og manglende 
funktionaliteter, der stadig præger 
billedet. Generelt er det stadig tale 
om tilvænning, men ellers går det 
støt fremad. Tabulex vikar er nu 
taget i brug på skolen. Igen er det et 
helt nyt system, der kræver 
tilvænning, men umiddelbart kører 
det også fornuftigt.  

4. Madordning (Lisbet) 15 min Drøftelse Der har været tale om at 
portionsstørrelsen – især blandt de 



19.20-
19.35 

lidt større elever – er for lille. Dette 
er nu rettet og det er muligt at få 
mere. 
Desuden er der meget forskel på 
antallet af bestilte måltider. Nogle 
retter kan fremstå for ukendte for 
eleverne, og derfor er det taget til 
efterretning. Der vil også blive 
informeret mere om det bl.a. på 
forældremøder.  

5. Nyt fra elevrådet 
(elevrådsrepræsentanter) 

15 min 
19.35-
19.50 

Orientering Esther fortæller, at der er en generel 
utilfredshed med rengøringen på 
toiletter. Primært på afd. Øst. I 
elevrådet har de snakket om, at det 
efterhånden har stået på længe. 
Palle fortæller at han er bekendt 
med problematikken, og at der har 
været gjort en del på det sidste for at 
fange ”syndere”, der bevidst sviner 
på toilettet. De sidste 2-3 uger har 
det været bedre. Der har ikke været 
møde i elevforum.  

Elevrådet har fri – evt. kage 
v. Palle 

10 min 
19.50-
20.00 

  

6. Årshjul  25 min 
20.00-
20.25 

Drøftelse og 
beslutning 

Morten følger op på punktet, der 
også var på sidste møde. Nu 
foreligger der et konkret udkast. 
Udkastet arbejder ud fra 
skolebestyrelsen hovedopgaver 
omkring principper, værdier, budget 
osv. og er delt op i ”kan” og ”skal” 
opgaver.  
Der er i årshjulet lavet en systematik 
i gennemgang af principper- bl.a. ud 
fra hvilke principper der fremstår 
ældst. (se punkt 7) 
Steen foreslår, at arbejdet med 
principper bliver en todelt proces, 
hvor man kommer med input, 
hvorefter nogen arbejder videre med 
disse input frem mod endelig 
godkendelse. 

- Det besluttes at godkende 
årshjulet 

- Det besluttes at årshjulet 
bliver et fast punkt på 
dagsordenen for at sikre 
fremdriften og overblikket i 



forhold skolebestyrelsens 
arbejde 

- Det besluttes at årshjulet 
skal ligge på hjemmesiden 

- Det besluttes at vedhæfte 
referater til Palles ”breve” til 
forældre på AULA.  

7. Princip for ekskursioner, 
lejrskoler og hytteture – læs 
igennem inden mødet: 
https://ørkildskolen.dk/wp-
content/uploads/2018/07/
principper-for-
ekskursioner-hytteture-
lejrskole-og-skolerejser.pdf 

20 min 
20.25-
20.45 

Drøftelse Princippet revideres:  
- Der er ikke længere 

hytteture. Derfor bør dette 
ikke stå beskrevet. 

- Under lejrskoler for 2. 
årgang skal det ikke 
præciseres hvor mange 
ansatte der skal med 

- Beskrivelsen under 6. årgang 
er upræcis og bør derfor 
præciseres/udelades 

 
Der udarbejdes nu et revideret 
udkast til beslutning på næste møde 

8. Palles punkt (Palle) 10 min 
20.45-
20.55 

Orientering Palle forespørger om der fortsat skal 
forefindes abonnement på skole og 
forældre. Dette vedtages. 
Indskrivningen er slut. Det ser 
aktuelt ud til at ende på en klasse på 
Byen og to på Øst. Alle familier 
orienteres i løbet af næste uge.  
Der har været indbrud på Øst i denne 
uge. 
Skolen har gennemført en 
trivselsundersøgelse. Resultatet af 
den præsenteres af Lars Fauth fra 
kommunen i næste uge. 
I starten af januar skal der igen laves 
progressionsrapport. 
Der er bevilliget maling for 100.000 
kr. Der primært bruges på Øst 
indskoling og forårs SFO, men også 
området omkring forårs SFO på afd. 
Byen.  
Skolens resultat i T3 inden for social 
trivsel ser umiddelbart positive ud.  
Palle orienterer kort om kommunens 
skriv om mangfoldige læringsmiljøer.  
Slutteligt et kort overblik over 
budget 2020 med enkelte spørgsmål 



9. Procedure for afskedigelser 
(Palle) 

10 min 
20.55-
21.05 

Orientering Processen er fælles for hele 
kommunen. Baggrund og tidsplan 
præsenteres for bestyrelsen af Palle 

10. Evt. 5 min 
21.05-
21.10 

 Lars fremfører at han har undersøgt 
ved lærerkredsen, at det ikke er 
muligt at skolebestyrelsens møder 
deles op sådan som det var 
oplægget til dette møde, men som 
ikke blev gennemført 
Morten kommenterer at det som 
sådan er muligt at holde de møder 
man ønsker, blot det ikke er et 
egentligt skolebestyrelsesmøde, men 
at det ikke er ønsket fra 
forældresiden at ”opdele” møder, 
hvorfor dagens punkt også er 
bortfaldet og udsat.  
Peter forespørger muligheden for at 
få tilkendegivelser fra 
medarbejdersiden om hvordan det 
overordnet går. Dette kan til dels 
besvares i den netop overståede 
trivselsundersøgelse.  

11. Forslag til punkter til 
kommende møder 

  Vil fremadrettet være at finde i 
årshjulet 

    
 


