
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 3/2 kl. 19.00-20.40 fysisk/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, Jan Lemche, Elena Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Ulrik Christensen (syg), Diana Pedersen, Johannes Fogh og Geraldine Geraad. 
 
Dagsorden: 

Punkt Tid Proces Referat 

Mødet foregår på afd. Øst – 
evt. via link 

   

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-19.05 

Beslutning Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
(Geraldine & Samuel) 

15 min 
19.05-19.20 

Orientering Der har været møde 26/1. 
Samuel (Byen): Elevrådet spurgte ind 
til skolegårdprojektet på Byen. Det går 
i gang i løbet af foråret. 
Bestyrelsen har stor forståelse for, at 
elevrådet synes det tager for lang tid 
og at gården er kedelig. 
Legepatrulje blev drøftet er en god 
ide. 6. årgang laver lege for 
kammeraterne i frikvartererne. 
Bolde bliver væk. 
Man skal huske at få bolde mv. med 
ind. 
Corona-pausestederne er ikke det 
bedste. Kan der findes andre 
løsninger. Der mangler lærere til at 
følge. 
Palle: I den seneste tid har der været 
meget fravær blandt lærerne så det 
har været svært at dække. 
 
Der ønskes en bod igen hvor man kan 
købe noget. 
Palle: Det er ikke prioriteret lige nu, 
det vil koste lærerkræfter. 
Skoleblad? Det afventes. 
 



 
 

3. Kort pause – 
elevrådsrepræsentanter 
har fri 

5 min 
19.20-19.25 

  

4. Gennemgang af 
økonomi (Palle) 

20 min 
19.25-19.45 

Orientering Palle gennemgik de tilsendte bilag. 
 
Skolebestyrelsen spørger ind til om 
der kompenseres for personale på 0. 
årgang, når ForårsSFO starter. 
Det blev bekræftet. 
 
Skolebestyrelsen tog gennemgang af 
økonomi og budget til efterretning. 

5. Skoleårets planlægning 
(Palle/Ulrik) 

15 min 
19.45-20.00 

Orientering Der er lavet en plan på skolen for 
planlægningen. Denne følges. 
 
Der er lavet 5 fixpunkter til hvad der 
skal arbejdes med næste år. Det bliver 
taget på næste gang. 
 

6. Princip for lejrskoler & 
ekskursioner - 
beslutning 

10 min 
20.00-20.10 

Beslutning Principperne blev omdelt ved mødet. 
Principperne blev godkendt. 
 
Eventuelle kommentarer til sproglige 
formuleringer, der skal rettes sendes 
til Elena. 
 
 

7. Næste princip til 
behandling skal findes 

10 min 
20.10-20.20 

Drøftelse Forslag: Indskrivning og klassedannelse - 
november 2018 
 
Øvrige principper og deres ”alder”: 
Det gode skole/hjem samarbejde - 2017 
Mad og måltid - april 2012 (kort brush up 
2020) 
Politik for brug af computer og mobile 
enheder - august 2018 
Princip for ekskursioner og lejrskoler - 
september 2013 (revideret 2022) 
Skolens ordensregler - 2020 

 
Det blev besluttet at tage indskrivning 
og klassedannelse på til næste 
principbehandling. 

8. Meddelelser fra Palle 
(Palle) 

15 min 
20.20-20.35 

Orientering Coronasituationen. 
Børnene er ikke blevet så syge, men 
det er næsten halvdelen af eleverne 
der har været ramt af Corona 
Vi tror på at det er toppet nu. 
Mange lærere og pædagoger har 
været eller er også syge. 
Forældre har bakket op om det store 
arbejde, personalet har lagt for at løse 
opgaverne. 



Skolebestyrelsen anerkender ligeledes 
det store arbejde medarbejderne har 
lagt i perioden. 
 
Boldbanerne på Øst. 
Der kommer et tilbud hjem i forhold til 
at få dem renoveret. 
 
SPULT (Landsstævnet for børnene): 
Det er Tine Grønnegård, Nicolai Bang 
og Jan Lemche, der koordinerer. 
Arrangementet løber af stablen den 
23. – 25. maj. 
Program følger. 
 
FUNK. SFO. 
De flytter over i huset bag nummer 7. 
Villaen bag gymnastiksalen indrettes 
til ForårsSFO. 
 
Palle har arbejdet meget med at få 
bygget en hal. Det er dog ikke gået 
igennem ved budgetforhandlingerne. 
Forvaltningen har tilbudt at give 
Ørkildskolen en bus, hvilket vi har sagt 
ja tak til. 
 
 
 

9. Evt. 5 min 
20.35 
20.40 

 Der blev drøftet at skolen måske skal 
have en socialpædagog til at 
understøtte de elever, der har nogle 
udfordringer i hverdagen. 
Skolen er helt med på det. Vi afventer, 
hvad økonomien siger til det. 
 
 
Andrea: Skolebestyrelsesvalg. 
Bestyrelsen skal tilkendegive, om de 
gerne vil fortsætte eller ej til Andrea. 
De fleste vil gerne fortsætte. 
Funktionsklassen skal også være 
repræsenteret. 
Der skal vælges 7, og gerne 2 
suppleanter. 
Valghandlingen skal finde sted til april. 
Se bilag. 

 


