Referat, skolebestyrelsesmøde d. 16/12 kl. 19.00-20.45 virtuelt
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: Diana, Johannes, Rajesh, Nina, Geraldine
Dagsorden:
Punkt
Mødet foregår via følgende link:
meet.google.com/moe-nbcz-dpr
1. Godkendelse af referat.

Tid

5 min
19.0019.05
2. Denne omgangs hjemmeundervisning 10 min
19.0519.15

Proces

Referat

Beslutning

Godkendt

Orientering Palle beskriver kort tankerne

bag hjemmeundervisningen
de 5 sidste dage før juleferien.
Samuel fortæller fra
elevsiden, at det overordnet
går fornuftigt, men det er
stadig sværere at koncentrere
sig og generelt vænne sig til
at lære og arbejde sammen
over en skærm.
Fra forældrene lyder det, at
det uanset hvor velplanlagt
hjemmeundervisningen er, så
er man stadig presset
derhjemme. Der er foretaget
gode valg i forhold til Lucia,
krybbespil og det er en god
ide at starte med fælles
julestue.
Der er stadig ret stor forskel
på hvor lang tid de enkelte
årgange egentlig er ”på
skærmen”.
Man kan mærke at skolen har
prøvet det før.

3. Nyt fra elevrådet (Geraldine &
Samuel)

Kort pause – elevrådsrepræsentanter har fri
4. Gennemgang af økonomi (Palle)

15 min
19.1519.30

5 min
19.3019.35
20 min
19.3519.55

Orientering Der er ikke holdt

elevrådsmøde siden sidste SB
møde.
Samuel spørger til arbejdet
med grønt flag & grøn skole
og hvordan vi kommer til at
arbejde videre med det. Palle
svarer, at det er besluttet at
der lægges en klimadag ind i
april måned.
Samuel har deltaget i
elevforum, hvor eleverne bl.a.
har arbejdet med at lægge
budget. Også på elevforum er
der arbejdet med klima.

Orientering Palle præsenterer det

5. Drøftelse af princip – denne gang
princip for lejrskoler på Ørkildskolen

25 min
19.5520.20

Drøftelse

6. Palles punkt – korte beskeder

15 min
20.2020.35

Orientering

regneark, der ligger til grund
for det samlede
budgetoverblik.
En stor del af tildelingen til
budgettet er elevtalsbestemt.
Budget 2022 gennemgås i
overblik og der er korte
opklarende spørgsmål til
budgettet. Skolen har
overskud i 2021.
Princippet er senest revideret i
2013.
Skolebestyrelsen gennemgår
princippet. Ud fra drøftelsen,
vil Palle og Ulrik udarbejde et
revideret udkast, hvori
personalet også vil blive
inddraget, til godkendelse på
næste bestyrelsesmøde.
Heri vil bl.a. indgå
beregninger på antallet af
overnatninger.
- Der er kommet flere
nye elever til
funktionsklassen. Der
er ansat en ny lærer
til bl.a. denne
opgave. Indtil nu har
nuværende
personale arbejdet
rigtig godt med
opgaven omkring de
nye børn

7. Evt.

10 min
20.3520.45

-

-

Anders spørger til
sagsbehandlingstider
i forbindelse med
byggeprojekter. Flere
af disse er forsinket
pga. bl.a. landstævne
Det drøftes hvilket
princip der tages op
næste gang. Ulrik
laver en list over
hvornår principperne
hver især sidst er
revideret.

