
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 25/3 kl. 19.00-21.15 Google Meet 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 4.D & 6.E; Lisbet Bogh 
Sønderby, Byen – 5E; Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 2.E & 4.E; 
Michael Stensgaard Toft, Øst – 0.B; Rikke Rosenkvist Lindholst, Øst – 0.A; Andrea Skov – Øst, 2.A; 
Johannes Fogh, Øst – 1.B; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst – 3.A 

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

Elevrepræsentanter: Clara W. Schultz – Øst, Mikkel Mønsted Pedersen – Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Clara, Mikkel, Diana, Johannes 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Godkendelse af referat fra sidste møde.  
 

5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Referatet godkendes 

1. Sidste nyt om genåbning og aktuel 
status (Palle) 

10 min 
19.05-
19.15 

Orientering Palle fortæller, at i det store hele 
har skolen været forskånet for 
smittetilfælde og sygdom. Der har 
været enkelte forældre og ganske 
få elever.  
Rent pædagogisk er skolen glad 
for, at der trods alt er elever fra 0.-
4. selvom det afstedkommer 
udfordringer for personalet i 
forhold til retningslinjer om 
adskillelse. Nu starter forårs SFO 
6. april og ligeledes er 5. – 6. 
årgang på vej tilbage. Det kommer 
også til at kræve noget i forhold til 
eksempelvis toiletter. Helt 
overordnet vurderer Palle, at 
perioden siden sidste møde er 
gået godt. 

2. Børnesyn (Palle/Susan) 
 

15 min 
19.15-
19.30 

Beslutning Susan fremlægger, at det var en 
god snak der kom ud af 
arbejdsgruppens forløb med 
børnesyn. Der var generelt god 
konsensus i de input fra både 
lærere, pædagoger osv. der var. 
Det diskuteres at det er vigtigt der 
knyttes et godt layout – f.eks. 
stammen og træet rent visuelt – 



for at gøre formidlingen mere 
tydelig. Der stilles spørgsmål til 
begrebet ”skøre børn” der fremgår 
positivt i oplægget. Lars sætter ord 
på forståelsen, der bl.a. handler 
om rummelighed og oplevelser i 
børnehøjde.  

3. Nyt fra elevrådet (Clara & Mikkel) 10 min 
19.30-
19.40 

Orientering Ulrik fortæller fra Øst, at der bl.a. 
har været snakket om 
hjemmeundervisningen. Det fylder 
rigtig meget og har været godt på 
nogle punkter, men man vil rigtig 
gerne tilbage til skolen. Birgitte 
supplerer med, at der er lignende 
tilkendegivelser fra Byen. Der har 
været positive tilbagemeldinger på 
de få dage 5. – og 6. allerede har 
været på skolen.  

4. Halprojekt (Palle) 
 

10 min 
19.40-
19.50 

Orientering Halprojektet er for nyligt flyttet 
over i skole og fritid i 
forvaltningsmæssig regi, men i 
sidste uge er det igen flyttet 
tilbage til børn & unge. Det skal nu 
på næste udvalgsmøde og der 
krydses fingre for, at det evt. bliver 
vedtaget at gå videre med 
projektet. 
I forhold til information til 
lokalområdet, så vil der være 
information gennem skolen, men 
udover det også nabohøring. 

 
Kort pause – elevrådsmedlemmer har fri 
 

5 min 
19.50-
19.55 

  

5. Skoleårets planlægning (Ulrik, 
Palle) 
- Grundteams og fagfordeling 
- 0. klasses projekt 
- ML i bredt perspektiv 
- Forårs SFO 

 
 

20 min 
19.55-
20.15 

Orientering  Ulrik fortæller om skoleårets 
planlægning indtil nu. Der har 
været en åben fagfordeling fordelt 
på forskellige runder. Tidplanen er 
holdt og det betyder at der er et 
færdigt udkast til fagfordelingen 
her til påskeferien. Generelt har 
processen være fornuftigt afviklet 
og der har været et godt 
samarbejde mellem ledelse og TR. 
Det er aftalt at hele fagfordelingen 
evalueres efterfølgende. Lars og 
Birgitte bekræfter begge, at det 
har været et mere åbent og 
positivt forløb. 
Palle fortæller at der på næste års 
0. årgang vil blive arbejdet med et 
lille hold, hvis form og indhold 
bliver til i samarbejde med PPR. 
Det lille hold skal tilgodese de 



børn, der starter, som har særlige 
behov især inden for 
sprogtilegnelse. Der spørges ind til 
om der er tanker om at projektet 
skal videreføres eller udbredes til 
andre årgange. Til dette svarer 
Palle, at foreløbigt er det et 
pilotprojekt, men at det bestemt 
kan tænkes at det skal udbredes 
yderligere. 
Der har lige være holdt et internt 
møde om ML, bl.a. for at komme 
videre i præsentationen og 
processen. Den har for en dels 
vedkommende været afbrudt af 
nedlukning. Ulrik forklarer om 
tildelingen af ML ressourcer til 
grundteams. Det handler meget 
om at være på forkant.  
Arbejdet med forårs SFO er i fuld 
gang og der er et godt samarbejde 
mellem skolens medarbejdere og 
det personale, der kommer fra 
daginstitutioner. Lisbet spørger til 
hvordan det kan løses mht. at 
forældre der ikke kender skolen og 
ikke rigtig kan komme ”tæt på”. 
Palle svarer, at der netop med det 
forhold er en arbejdsgruppe på 
forvaltningen.  

6. 2020 økonomisk resultat (Palle) 10 min 
20.15-
20.25 

Orientering Skolens resultat ender på 27.000 
kroner i underskud, hvilket er et 
overordentlig fornuftigt resultat 
både isoleret set, men især set i 
perspektiv af de sidste 2-3 år. 

7. Ansættelser (Palle) 15 min 
20.25-
20.40 

Orientering Der har i denne uge være 
ansættelsessamtaler til 
pædagogstillinger. Det har været 
et meget kvalificeret 
ansøgningsfelt og nogle rigtig 
gode samtaler. Der er ansat 2 
pædagoger fra henholdsvis maj og 
august. 
Udover disse, skal der ansættes en 
matematiklærer til indskolingen, 
en børnehaveklasseleder og en 
lærer med 
specialundervisningskompetencer.   

8. Traditioner for kommende skoleår 
– punkt fra årshjul (Palle) 

10 min 
20.40-
20.50 

Orientering Det er håbet at skolen snart kan 
genoptage nogle af de traditioner, 
hvori forældre kan deltage. Alt 
efter coronaudviklingen. Palle 
nævner nogle muligheder omkring 
spiseaftener, havedage, 



sangaftener, evt. fest etc. Palle 
opfordrer skolebestyrelsen til at 
tænke ud af boksen til næste 
møde. Desuden fylder Ørkildskolen 
10 år til august, hvilket naturligvis 
også skal fejres.  

9. Meddelelser (Palle)  15 min 
20.50-
21.05 

 - Skolen har fået 
400.000 kroner til at 
skabe bedre 
læringsmiljøer på 
øverste etage i A 
bygningen på afd. 
Byen. 

- Skolen er forespurgt 
om en udtalelse til 
det område omkring 
Naturama og Haahrs 
skole. Skolen har 
brugsret over et 
grønt område der nu. 
Potentielt kunne det 
blive til nye 
faciliteter. Rikke 
supplerer med, at 
projektet så vidt 
vides PT er udskudt- 

- Der vil blive lavet 
døre mellem 
lokalerne i 
indskolingsbygningen 
på afd. Øst. Ligeledes 
for at skabe et mere 
brugbart 
læringsmiljø. Der er 
allerede gang i et 
indretningsprojekt på 
3. -4. årgangsgangen 
på afd. Øst i forhold 
til indretning. 

- Der har været vand i 
kælderen på afd. 
Byen. Endog en del. 
Der var udfordringer 
med at finde ”kilden” 
til vandet. Det viste 
sig rent faktisk at 
være en kilde og en 
tilhørende  pumpe, 
der var i stykker.  

- Lars fortæller at 
Ørkildskolen for 3. år 
i træk har vundet 
første runde af 
EDIT24 



filmkonkurrencen i 
kategorien bedste 
film.   

10. Evt. 
 
 

 
 

 Intet 

 
 


