
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 29/8 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst 
 
Forældrerepræsentanter: Susanne Lund, Øst - IB; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 3.E & 5.E; 
Michael Stensgaard Toft, Øst – 1.B; Andrea Skov – Øst, 1.A; Mads Mellin, Byen – 0.E; Rajesh 
Jayantilal Bhatt, Øst – 4.A; Anders Strandgaard Olsen, Byen – 0E, 2E & 4E; Nina Nourani, Byen – 0E, 
3D & 6D; Grylle Anna Beck Carstensen, Øst – 1A 

Medarbejderrepræsentanter: Morten Nielsen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: Adeline Anton-Geraad, Øst - Astrid Signora Ordon, Byen 
 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: Fie, Stine (punkt 1-3), Elena (punkt 1-4) 

Fraværende: Mads, Nina, Susanne 
 
Dagsorden: 

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

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Kort præsentationsrunde. 
Referat Godkendt 

2. Skoleårets start – (Palle) 
- Hvordan er vi kommet i 

gang? 
- Legeplads på Byen 

 

15 min 
19.05-
19.20 

Drøftelse Palle indleder med, at sommeren 
har været rolig, og der ikke har 
været opsigelser i sidste øjeblik eller 
lignende.  
Begge elevrepræsentanter mener, 
at starten har været god. 
Andrea har særlig fokus på, at 
sommer SFO var noget anderledes 
pga. landsstævnet. Anders påpeger 
at starten efter sommerferien på 
Byen forekom mere kaotisk en 
vanligt pga. mange lokaleflytninger, 
mange papkasser etc. 
Astrid mener fra elevsynspunktet, at 
opstarten trods det har virket fint. 
Det drøftes at 0. kl. på Byen er 
flyttet til 2. sal og at det primært er 
en prioritering af SFO, så denne har 
egne lokaler der ikke er delt af 
etager.  
Anders spørger til hvorfor det tager 
så lang tid med sager i CETS-regi.  
Legeplads på Byen er endelig åbnet 
til stor fornøjelse for alle.  
Birgitte påpeger dog, at der ikke er 
afskærmning for nedbør.   



1. Datoer for SB møder – vedtaget 
på sidste møde: 
Mandag d. 29/8 – uge 35 
Torsdag d. 13/10 – uge 41 
Tirsdag d. 15/11 – uge 46 
Torsdag d. 15/12 – uge 50 
Torsdag d. 9/2 – uge 5 
Tirsdag d. 21/3 – uge 12 
Torsdag d. 11/5 – uge 19 

2. Mandag d. 19/6 – uge 25 

5 min 
19.20-
19.25 

Beslutning Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet 
(elevrepræsentanter) 
 

15 min 
19.25-
19.40 

Orientering Astrid fortæller fra elevrådsmødet 
på Byen, at de gerne ser, at der ikke 
er ”legeplads” ved cykler og 
skraldecontainere. Det går især ud 
over cykler.  
2. årgang ønsker mulighed for at 
benytte den nye multibane og andre 
redskaber på den nye legeplads. 
Evt. gerne flere bolde – af den type, 
som ikke hopper så meget. 
Siddepladser i form af bænke kunne 
også være ønskelig. Palle fortæller, 
at bænke er bestilt.  
Adeline fortæller fra Øst, at de har 
snakket om en mulighed for at have 
en bod, når nu der ikke er LOMA 
madordning. 5. – og 6. årgang vil 
gerne stå for driften.  

Kort pause (elevrepræsentanter har 
fri) 

5 min 
19.40-
19.45 

  

4. LOMA – status og fremadrettet 
(Palle og Elena) 

20 min 
19.45 
20.05 

Orientering Elena giver et historisk rids af 
Ørkildskolens LOMA fra 2011 og 
frem.  
Skolebestyrelsen præsenteres for de 
grundlæggende værdier, som kan 
bygges videre på – uanset om det er 
LOMA eller andet regi.  
Det er besluttet af ledelsen, at der 
ikke i år ansættes en ny kok. 
Derimod arbejdes med andre mulige 
løsninger for hvilken rolle 
madproduktion og madundervisning 
skal have på skolen.  
På nuværende tidspunkt er det 4.-6. 
årgang der har madkundskab.  
Michael spørger til antal købte 
portioner i gennemsnit, og det 
aftales at sende disse tal ud med 
referatet.  



5. Konstituering af bestyrelsen 10 min 
20.05-
20.15 

Beslutning Bestyrelsen konstitueres med 
Andrea som fortsat formand og 
Anders som næstformand. 
De to suppleanter aftales på næste 
møde.  

6. Godkendelse af årsberetning 
- Årshjul er sat på til 

kommende møde  

10 min 
20.15-
20.25 

Beslutning Det aftales at årsberetningen 
sendes rundt med referatet, hvortil 
alle forventes at give kommentarer.   

7. Høringssvar (Andrea & Palle) 45 min 
20.25-
21.10 

Beslutning Palle, Andrea og Anders har 
udarbejdet et udkast til høringssvar 
på det kommunale sparekatalog, 
der nu præsenteres for hele 
bestyrelsen.  
Efter drøftelse af udkastet og 
enkelte input, besluttes det at dette 
sendes som bestyrelsens 
høringssvar.  

8. Orientering fra Palle 
- Nye ansættelse 

15 min 
21.10 
21.25 

Orientering - Der er et nyt 
stillingsopslag til en 
pædagogstilling 

- Der er en 
samarbejdsaftale med 
CETS under 
udarbejdelse, bl.a. 
efter 
personalehenvendelser 

- Der er lavet aftale med 
juniorklubben om brug 
af skolen (afd. Byen) 

9. Evt.  
 

5 min 
21.25 
21.30 

 - Grylle foreslår en 
rundvisning på skolens 
afdelinger på de første 
skolebestyrelsesmøder. 
Med mødetid 30 
minutter før.  

- Susan nævner 
køleskabe på skolen 
om der er en 
grundholdning til det. 
Det er der ikke, men 
Birgitte påpeger, at 
mange i dag 
medbringer madkasser 
med køleelementer. 
Nogle klasser har dog 
en aftalt 
rengøringsturnus 
blandt forældre. 

- Susan spøger til 
cykelskure på Byen. 
Der er forsvundet et 
antal pladser i 
forbindelse med 



etablering af nye 
affaldssorteringsgård 

- Et punkt om 
henvendelse i 
forbindelse med 
forældremøder tages 
op næste møde. 

- Rajesh nævner 
muligheden for frivillig 
workshop i bridge på 
skolen. Palle arbejder 
videre med det. 

- Anders nævner 
muligheden for at 
skolen kan arbejde 
med en maritim profil 

- Michael nævner en 
henvendelse omkring 
bussers ankomst og 
skolens tilsynstid 

- Anders påpeger en 
autobesked i MU Elev, 
der forekommer 
uhensigtsmæssig 

 
 
 
 


