
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 9/5 kl. 19.00-20.50 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: Anders, Rajesh, Samuel, Diana, Geraldine,  
 
Dagsorden: 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet foregår på afd. Øst – lokale 4    

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

2. Legeplads Byen 
- Herunder landsstævne 2022 

10 min 
19.05-
19.15 

Orientering Materialer til legepladsen er 
ankommet. Der går formentlig ca. 3 
uger fra dette møde før - et 
forsigtigt gæt på hvornår - den er 
færdig.  
Det er ”kun” afdeling Øst der skal 
bruges til indkvartering til 
landsstævne. Ca. 500 skal bo der. 
Skolen har som sådan ikke noget 
med det at gøre.  
Andrea spørger ind til oprydning og 
gener for lærerne. Palle forklarer, at 
alt skal pakkes ned i lokalerne, men 
at alle kasser og møbler der skal stå 
klart efter sommerferien, vil være 
klart i de lokaler de skal bruges. 
Desuden vil sommer SFO være på 
afd. Byen i stedet for som vanligt på 
afd. Øst. 

3. Nyt fra elevrådet (Geraldine & 
Samuel) 

15 min 
19.15-
19.30 

Orientering Elevrådsrepræsentanter deltager 
ikke. Birgitte fortæller fra sidste 
elevrådsmøde, at der bl.a. har 
været drøftet toiletforhold, fordi 
nogle har oplevet at dørene 
forsøges låst op, mens man er på 
toilet.  



4. Kort pause – 
elevrådsrepræsentanter har fri 

5 min 
19.30-
19.35 

  

5. Opstart af formandens 
årsberetning (Andrea) 
- Herunder 

skolebestyrelsesvalg  
- Samrådsmøde 

25 min 
19.35-
20.00 

Drøftelse Samrådsmødet er flyttet, men nu er 
datoen 7. juni 18.30 og varer en 
time. Der skal sendes en kort 
dagsorden før mødet.  
Skolebestyrelsen kommer med 
forslag til mødets indhold. Det 
drøftes i den forbindelse, at der er 
forskellige perspektiver, der kan 
bringes til drøftelse. Et udsagn om 
f.eks. én forælders oplevelse af 
skolen kan være vidt forskellig fra 
en anden forælder og vil derfor altid 
være subjektiv. Som supplement til 
dette drøftes det, at mangfoldige 
læringsmiljøer som eksempel er 
politisk bestemt og kunne tages op 
som emne. Også her kan der være 
forskellige perspektiver på, hvordan 
det opfattes. En anden mulighed er 
igen at nævne skolens manglende 
faciliteter i forhold til idrætsskole 
projektet.  
Der mangler en enkelt suppleant til 
skolebestyrelsen – ellers er der det 
nødvendige antal.  
Det drøftes at årsberetningen 
kunne være i form af en kort video. 
Dette har før været nævnt som ide. 
Forslag til hvad der kunne 
fremhæves er: Legeplads, bidrag i 
forhold til ansættelser, revidering af 
principper, lidt om corona og SFO 
samt samarbejdet med elevrådet – 
specifikt klimadag. 

6. National trivselsmåling for skolen 
(Palle/Ulrik) 

15 min 
20.00-
20.15 

Orientering Ulrik forklarer kort, at skolen er 
gået frem på alle parametre siden 
sidste måling – endda markant i 
f.eks. faglig trivsel. I sammenligning 
med andre skoler i Svendborg 
Kommune ligger Ørkildskolen solidt 
i den bedste halvdel. Det er et rigtig 
godt resultat der vidner om elever 
der trives og et stenhårdt arbejde 
fra alle teams på skolen i at skabe 
den bedst mulige trivsel og læring 
for alle.  

7. Opdatering af skolens princip for 
klassedannelser – vedlagt som 
bilag (Palle) 

25 min 
20.15-
20.40 

Drøftelse Princippet gennemgås. Generelt er 
princippet funktionelt og opdateret, 
men der kommer enkelte input som 
nu revideres og tages med til næste 
møde til endelig beslutning.  



8. Meddelelser fra Palle – herunder 
ansættelser (Palle) 

10 min 
20.40-
20.50 

Orientering - Der har været holdt 
møder med de to nye 
ledere. Det har været 
positivt at komme i 
gang med den proces 

- Der er ansat to nye 
børnehaveklasseledere 
blandt mange 
kvalificerede 
ansøgere.  

- Ligeledes er der også 
ansat en ny lærer til 1. 
klasse 

9. Evt. 5 min 
20.50 
20.55 

 - Forslag om at drøfte 
mad- & 
måltidspolitikken og 
hvordan den 
udmøntes på skolen 

 


