
Referat, skolebestyrelsesmøde d. 18/11 kl. 19.00-21.00 på Afd. Øst 
 
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: Andrea, Geraldine, Diana 
 
Dagsorden: 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet foregår i mødelokale 4 på Afd. 
Øst.  
 

   

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

2. Skolegård Byen (Palle) 10 min 
19.05-
19.15 

Orientering Palle indleder med, at dette er en 
noget langstrakt proces. Der er 
forhandlet en ny pris med 
legepladsfirmaet, der bl.a. er 
influeret af hvilken belægning der 
skal være samt hvor meget der 
skal stabiliseres. 
En anden problematik er 
kloakkernes beskaffenhed, der på 
det seneste er blevet vurderet af 
KloakTech.  
Der skal også lægges ny asfalt i 
begge skolegårde. Ud fra disse 
faktorer, er en realistisk vurdering 
på nuværende tidspunkt at 
arbejdet påbegyndes april 2022.  

3. Nyt fra elevrådet (Geraldine & 
Samuel) 

15 min 
19.15-
19.30 

Orientering Samuel fortæller fra elevrådet, at 
de har drøftet grønt flag og 
klimaråd.  
Der har tidligere været mere 
aktivitet omkring klimarådet end 
tilfældet er på nuværende 
tidspunkt.  



Palle og Filip (AMR) har været i 
kontakt og Birgitte (kontaktlærer 
for elevråd på Byen) vil tage det 
med til afdelingsmøde.   
Der er også snakket om 
læderbolde. De er officielt forbudt, 
men de forekommer alligevel.  
Der findes noget, der hedder 
”døde bolde” der er velegnede til 
skolegårde. Disse kunne løse 
problemet. Palle vil rekvirere nogle 
af disse bolde til test.  

Kort pause – elevrådsrepræsentanter har 
fri 

5 min 
19.30-
19.35 

  

4. Gennemgang af økonomi (Palle) 30 min 
19.35-
20.05 

Orientering Palle har forud for mødet sendt 
årets budget rundt, og gennemgår 
hvor mange midler der er brugt og 
tilbage på nuværende tidspunkt. 
Der vil i dette budgetår være et 
vurderet overskud på Ørkildskolen 
på mellem 8-900.000.  
Der er dog allerede sat en del 
aktiviteter og indkøb i gang bl.a. 
på øverste sal i A bygningen på 
Byen samt læringscenter Byen. 
Forventeligt vil der blive anvendt 
ca. 500.000 og derfor stadig være 
et pænt overskud ved udgangen af 
budgetåret 2021.   

5. Drøftelse af princip jf. årshjul 
(Palle) 
- Der er ikke indkommet nye 

forslag, så princippet til 
drøftelse bliver børnesyn som 
aftalt på sidste møde.  

20 min 
20.05-
20.25 

Drøftelse Palle opridser kort baggrunden 
bag arbejdet med børnesynet og 
hvorfor det er udformet som det er 
visuelt. 
Fremadrettet skal der i skolens 
teams arbejdes med at have fokus 
på hændelser, episoder, 
undervisning etc. der fremmer de 
forskellige egenskaber hos børn, 
som er fremhævet i børnesynet. 
Det er det der kaldes de 6 
sigtepunkter.  
Skolebestyrelsen stiller spørgsmål 
til – og drøfter - børnesynet, der 
efterfølgende vil komme på 
skolens hjemmeside blandt 
retningslinjer og principper.  
Der kommer en opfølgning om ca. 
et år – med en status på hvordan 
arbejdet med børnesynet er 
forløbet. 

6. Høringssvar (Palle) 15 min Beslutning Palle fortæller hvordan 
samarbejdet i skolebestyrelsen 



20.25-
20.40 

omkring høringssvar har forløbet 
under det tidligere formandskab.  
Det besluttes at der ligesom hidtil 
udfærdiges et udkast fra Palle og 
formanden. Herefter indkaldes til 
et kort virtuelt møde kl. 20.00 på 
en aftalt dag med mulighed for 
input fra den øvrige bestyrelse.  

7. Palles punkt – korte beskeder 
(Palle) 

15 min 
20.40-
20.55 

Orientering - På byen har der 
været kakerlakker i 
SFO-køkkener og 
rotter i 
juniorklubben. Begge 
dele er bekæmpet 
med hjælp fra 
skadedyrs-
bekæmpelsesfirmaer.  

- Palle, formanden og 
næstformanden 
tager i kommende 
uge til dialogmøde 
med bl.a. drøftelser 
af ML, evt. 
besparelser 

- Der vil være 
samrådsmøde med 
børne & unge 
udvalget fra kl. 
17.00-18.00 d. 27. 
april 2022 på 
Ørkildskolen. 

- Der er 
ansættelsessamtaler 
til ny lærer i 
funktionsklassen i 
kommende uge 

- Halprojektet gik ikke 
igennem, men Palle 
foreslår at projektet 
gentages til 
kommende 
budgetforhandlinger. 
Skolebestyrelsen er 
enige i dette 

- SFO er med i et 
projekt, hvor 
børnene kommer i 
springcenter i SG-
huset i en time 

- Indskrivningen viser 
PT at der vil blive 2 
klasser på Øst og 1 
på Byen.  



- Palle orienterer kort 
om 
visitationsproceduren 
for Svendborg 
kommune. 
Ørkildskolen havde 
ved sidste visitation 4 
børn på, der alle blev 
visiteret.  

8. Evt.  5 min 
20.55-
21.00 

 - Grylle spørger til 
skolevenner 
(venskabsklasser), 
der ikke har været 
anvendt igennem 
nedluknings-
perioderne. Dette 
kunne med fordel 
genoptages. 

- Lars spørger til 
hvorfor lærere ikke 
deltager i 
dialogmøder. Det er 
fra politisk side 
fastlagt således.  

 
Punkter til næste møde – 16/12 
2021:  

- Gennemgang af 
hvilke penge skolen 
tildeles 

- Revidering af 
principper for 
ekskursioner, 
hytteture, lejrskoler 
og skolerejser 

- Hvad er 
skolebestyrelsens 
opgave? Herunder 
politisk 
(skolebestyrelsens 
vedtægt sendes med 
rundt) 

 


