
Referat, skolebestyrelsesmøde d. 13/10 kl. 19.00-21.30 på afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Sanne Schou Lund, Øst - IB; Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 4.E & 
6.E; Michael Stensgaard Toft, Øst – 2.B; Andrea Skov – Øst, 1.A; Mads Mellin, Byen – 0.E; Rajesh 
Jayantilal Bhatt, Øst – 2.A & 5.A; Anders Strandgaard Olsen, Byen – 0E, 3E & 5E; Nina Nourani, 
Byen – 1E & 4D; Grylle Anna Beck Carstensen, Øst – 2.A 

Medarbejderrepræsentanter: Morten Nielsen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

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

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Susan, Nina, Morten, Astrid,  
 
Dagsorden: 

Punkt Tid Proces Referat 
Mødet foregår på afd. Byen – lokale 108    

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

2. Energibesparelser (Andrea) 15 min 
19.05-
19.20 

Drøftelse Skolebestyrelsen spørger til 
skolens økonomi i forhold til 
stigende energipriser og evt. 
besparelser i den 
sammenhæng.  
Palle svarer, at der er en 
pædagogisk proces i gang i 
bl.a. elevrådet omkring gode 
vaner og besparelser, men 
skolens økonomi vil ikke blive 
berørt. Dog er temperaturen 
justeret ned til 19 grader.  
Et OBS punkt i forhold til evt. 
at spare, er det store antal 
køleskabe der er på skolen. 
Disse har kunne undværes i 
coronatiden, og flere klasser 
fungerer fint uden. 
Helt overordnet er det CETS 
der varetager bygninger og 
heraf følgende energiforbrug 

3. Evaluering af Ørkildmarked 15 min 
19.20-
19.35 

Drøftelse Adeline lægger ud med at, det 
er rart at begge afdelinger 
kan mødes og man er 
sammen på tværs. Andrea 
supplerer med, at det er solidt 
det der bliver præsenteret i 



boderne. Sanne efterlyser et 
bedre overblik over hvad der 
er hvor til forældre.  
Det drøftes hvorvidt der skal 
være en synlig overskrift for 
evt. indtjening, da det kan 
være problematisk at der 
sættes lighedstegn mellem 
overskud og f.eks. en bestemt 
lejrskole på en årgang. Der er 
delte meninger om dette i 
skolebestyrelsen. Ulrik 
foreslår at i stedet for at være 
specifik omkring hvad 
overskuddet går til blot 
skriver, at det går til 
aktiviteter for børnene. Der er 
opbakning til dette.  

4. Nyt fra elevrådet 
(elevrepræsentanter) 
 

15 min 
19.35-
19.50 

Orientering Adeline fortæller at elevrådet 
har drøftet, at der er forældre, 
der er set ryge på skolens 
område. Palle vil adressere 
dette med det samme i et 
opslag til forældre. Ligeledes 
undersøges der muligheder 
for skiltning. Adeline har også 
deltaget i en temadag med 
deltagelse fra danske 
skoleelever. Det var en god 
dag.  

Kort pause (elevrepræsentanter har fri) 5 min 
19.50-
19.55 

  

5. Tilmelding til kommende 0. kl. (Palle) 20 min 
19.55 
20.05 

Orientering Ulrik fortæller at forårs SFO er 
besluttet til opstart d. 11. 
april. Palle supplerer med, at 
der har været afholdt to gode 
opstartsmøder. Der er til 
kommende år væsentligt flere 
børn i distriktet. Udover 
møderne har der været 6 
rundvisninger i de seneste 
uger med børn til kommende 
0. kl. Der er nu tilmelding frem 
til 20. november.  

6. Indretning SFO Byen 10 min 
20.05-
20.15 

Drøftelse Anders spørger til hvem og 
hvordan SFO indrettes. Ulrik 
fortæller at der dags dato har 
været et samarbejde mellem 
pædagogerne og Lekolar, da 
der er et stort ønske om at 
indrette området bedst 
muligt. Der har desuden 
været brandinspektion, hvilket 



også har spillet ind. Samtidig 
falder en del praktisk arbejde 
tilbage på CETS. Anders 
påpeger, at der igen opleves 
en flaskehals i forhold til CETS. 
Palle fortæller at der i forhold 
til det samarbejde er indgivet 
to klager. Skolebestyrelsen 
drøfter at afsende et skriv 
omhandlende samarbejdet 
med CETS til det politiske 
udvalg.  

7. Økonomi 2023 (Palle) 20 min 
20.15-
20.35 

Orientering Palle gennemgår de brede 
linjer omkring budget til 
næste år. Der skal som 
bekendt være kommunale 
besparelser. Der er stadig ting 
der kan svinge, men det 
endelige budget vil blive 
præsenteret i december, og 
forventes trods besparelser at 
se fornuftigt ud.  
Skolebestyrelsen drøfter at et 
kommende punkt kunne være 
en orientering om skolens 
brug af støtteressourcer – ML 
timer.   

8. Evaluering af forældremøder 
- Skolebestyrelsens deltagelse 
- Kort kig på ordensregler 

20 min 
20.35-
20.55 

Drøftelse Der har været generelt gode 
tilbagemeldinger på 
forældremøderne. Der har 
været ros til skolebestyrelsens 
deltagelse og fremtoning.  
Der har været en enkelt kritisk 
henvendelse til bestyrelsen 
ang. formen på 
forældremøderne, der ikke er 
baseret udelukkende på 
klasser, men mere 
understøtter en 
årgangsbaseret form. Der er 
bred opbakning til den 
nuværende form fra 
skolebestyrelsen. 
Bestyrelsen drøfter kort 
ordensreglerne og har enkelte 
spørgsmål hertil.   

9. Orientering fra Palle 
 

15 min 
20.55 
21.10 

Orientering - Der er nye 
stillinger i opslag 
til 
funktionsklassen 

- Ligeledes en 
stilling som 
administrativ 
medarbejder 



- Planlægningen 
af næste skoleår 
er så småt i 
gang. Fra 
november 
begynder det for 
alvor at tage fart 

- Der er fundet en 
ny skolechef – 
dog ikke 
offentliggjort 
med navn endnu 

- Der er gang i et 
arbejde med en 
pædagogisk 3 
års plan for 
Ørkildskolen  

10. Evt.  
 

5 min 
21.10 
21.15 

 - Spørgsmål til 
buskørsel i ferien 
i funktions-
klassen 

- Der spørges ind 
til 
forældrearbejde 
og forældreråd 
på skolen, som 
har været 
afprøvet før. Et 
oplæg om dette 
kunne komme 
på tale 
fremadrettet 

 
Punkt til kommende møder: ML og særlige indsatser, skoleudviklingssamtaler, buskørsel i 
funktionsklassen i forbindelse med ferier, mad & måltidspolitik 
 
 


