
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 14/10 kl. 19.00-21.00 på Afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Diana Pedersen, Øst - IA; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 3.E & 5.E; 
Michael Stensgaard Toft, Øst – 1.B; Andrea Skov – Øst, 3.A; Johannes Fogh, Øst – 2.B; Rajesh 
Jayantilal Bhatt, Øst – 4.A; Anders Strandgaard Olsen, Byen – 2E & 4E; Nina Nourani, Byen – 0E, 3D 
& 6D; Grylle Anna Beck Carstensen, Øst – 1A 

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

Elevrepræsentanter: Geraldine Geraad – Øst, Samuel Faarup – Byen 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster:  

Fraværende: Rajesh, Johannes 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet foregår i mødelokale 108 på 
Afd. Byen.  
 

   

1. Godkendelse af referat. 
Præsentation af nye deltagere. 
Valg af næstformand. (Andrea) 
 

15 min 
19.00-
19.15 

Beslutning Referat Godkendt 
 
Næstformand bliver Anders 
Strandgaard Olsen 

2. Evaluering af Ørkildmarked 
(Palle) 

15 min 
19.15-
19.30 

Drøftelse Palle ridser kort 
planlægningsprocessen til ugen og 
selve markedet op og konstaterer at 
det samlet set har været et godt 
arrangement for skolen.   
Lars supplerer med at det er det 
generelle indtryk fra lærergruppen, 
at ugen var god og at opbakningen 
fra forældrene til markedet var 
fantastisk. 
Samuel fortæller fra eleverne, at 
undervisningen i selve ugen og dagen 
var virkelig spændende og at 
eleverne følte sig som en samlet 
skole under markedet.  
Birgitte fremhæver den åbne skole 
del af ugen, hvor rigtig mange gårde, 
erhvervsdrivende etc. åbnede op for 
besøg.  
Michael der stod i kaffeboden 
bemærkede en summende stemning 
på hele torvet. Og især fra midten af 



arrangementet og frem blev der solgt 
kaffe! 
Diana foreslår navneskilte også for 
bestyrelsesmedlemmer samt mere 
fokus på boden.  
Det besluttes at: Ørkildmarkedet er 
det nye samlende arrangement for 
skolen i stedet for Ørkildfesten. 
Ørkildugen og Ørkildfesten vil finde 
en ny og matrikelopdelt form 
fremadrettet – i indeværende år især 
pga. landsstævnet.  
Fra elevrådet lyder en opfordring til 
stadigvæk at dyrke fællesskabet 
mellem de to afdelinger i 
undervisning og arrangementer.  

3. Nyt fra elevrådet (Geraldine & 
Samuel) 

15 min 
19.30-
19.45 

Orientering Samuel fortæller at elevrådet har 
drøftet møbler og den nogle gange 
tvivlsomme kvalitet.  
Geraldine og Samuel har deltaget i 
elevforum og til sidste møde blev de 
to elevrødder undervist i hvordan 
man er en aktiv deltager i 
elevrådssammenhæng.  
Elevrådet har senest været optaget 
af, at også de mindste elever på 
skolen 0.-2. årgang får indflydelse på 
skolen samt klimarådet, som ikke har 
været så aktivt på det seneste.  
Der har været rejst forslag om at 
Ørkildskolen skal have et skoleblad, 
der måske kan udkomme 4-5 gange 
om året.  
Geraldine fortæller fra Øst, at 
elevrådet har drøftet et ønske om at 
bruge deres midler til 
kunstgræsbelægning på en 
multibane.  

4. Legeplads på Byen & Skolegård 
Øst (Palle & Andrea) 

15 min 
19.45-
20.00 

Orientering Palle bekræfter at der arbejdes med 
belægning på multibane på afd. Øst.  
I forhold til legeplads på afd. Byen, 
har der været flere møder med CETS 
på det seneste og pga. landsstævne 
og ny asfaltbelægning etc. vil 
opførelsen af en legeplads skulle 
udskydes til foråret.  
Andrea genoptager drøftelsen vedr. 
sponsorater og privat finansiering til 
at skabe bedre rammer på 
legepladser. Der er forskellige 
holdninger til dette, da det både 
løser, men potentielt også skaber 
problemer.  



Generelt er holdningen, at fonde kan 
være en mulighed, men øvrig 
finansiering bør holdes kommunalt 
eller via prioritering af skolens egne 
midler.  

Kort pause – elevrådsrepræsentanter 
har fri 

5 min 
20.00-
20.05 

  

5. Økonomi (Palle) 15 min 
20.05-
20.20 

Orientering På næste møde vil næste års budget 
blive præsenteret. Palle løfter dog 
sløret for, at økonomien ser meget 
fornuftig ud, men også at der vil 
være mindre justeringer og stadig 
ukendte faktorer i den kommende 
periode.   

6. Årshjul (Palle) 
- Skolebestyrelsen skal 

beslutte hvilke principper 
der skal på hvilke møder i 
løbet af året 

20 min 
20.20-
20.40 

Beslutning Det besluttes at skolebestyrelsens 
medlemmer genlæser alle skolens 
principper, og melder tilbage til 
Andrea, hvilket princip der skal 
behandles på novembermødet. 
Herefter sættes øvrige principper til 
revidering på de kommende møder i 
årshjulet.  
Det besluttes også at tage 
børnesynet op igen af hensyn til de 
nye bestyrelsesmedlemmer – og i 
den forbindelse også udvide 
drøftelsen med begrebet skældud, 
der senest har været i dagspressen.  

7. Ansættelsessamtaler til 
pædagogstilling (Palle) 

10 min 
20.40-
20.50 

Orientering Palle fortæller om det nuværende 
opslag til pædagogstillingen. Som 
altid er det en mulighed at 
skolebestyrelsen deltager med en 
eller to til samtalerne. Palle skal 
kontaktes snarest vedr. dette. 

8. Palles punkt – korte beskeder 
(Palle) 

20 min 
20.50-
21.10 

Orientering - Der er en indkommet 
henvendelse til 
bestyrelsen vedr. 
takster til SFO. 

- Halprojektet blev ikke 
til noget, men det var 
der heller ikke andre 
projekter i kommunen 
der gjorde. Palle forslår 
at halprojektet føres 
frem igen til næste 
budgetforhandling 

- Der er pædagogisk døgn 
d. 12.-13. november for 
alle ansatte på skolen 

- Der er skiftet 
fotoleverandør. 
Umiddelbart er der 
gode tilbagemeldinger. 



Alle i skolebestyrelsen 
opsøger selv fotografen 
for at få taget nyt 
billede 

- Ulrik fortæller at 
komme/gå modulet i 
AULA nu tages i brug på 
afd. Byen og 
efterfølgende også på 
Øst på infoskærme og 
via app. 

- Palle orienterer om 
færdselsproblematikken 
på afd. Øst der har 
været fremme i 
dagspressen 

- Der var åbent hus på 
begge afdelinger for 
kommende forældre 
første lørdag i oktober. 
Det gik fint.   

9. Evt.  5 min 
21.10-
21.15 

 Diana spørger til arbejdsdag. Palle 
fortæller at der er begrænsninger på 
hvad der må laves, og at dette har 
været drøftet i skolelederkredsen. 
Der er ingen endelig konklusion.  
 
Nina spørger ind til coronatests på 
skolen og hvad der egentlig 
foretrækkes i forhold til antallet af 
tests. Palle svarer, at der som sådan 
ikke fortrækkes noget bestemt, bare 
der er et godt overblik på de enkelte 
årgange. Palle vil præcisere generelt 
om tests til alle forældre på AULA.  
 
Anders spørger ind til antallet af 
pædagoger som kommende punkt.  
 
Punkter til kommende møder: 
Princip jf. årshjul 
Brush up af børnesyn 
Gennemgang af økonomi 

 


