
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 15/11 kl. 19.15-21.00 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, 3.A; Mads Mellin, Byen – 0.E; 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: Morten Nielsen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter:  

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster: 

Fraværende: Susanne, Andrea, Mads, Rajesh, Nina, Grylle, elevrepræsentanter 
 
Dagsorden: 

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

1. Godkendelse af referat.  5 min 
19.15-
19.20 

Beslutning Godkendt 

2. Nyt fra personalet 10 min 
19.20-
19.30 

Orientering Morten fortæller at der for 
nyligt har været afholdt 
sprogdag for første gang. Det 
var en stor succes. I 
indeværende uge er der 
matematikkens dag, der 
arrangeres i venskabsklasser. 
Det er årstiden for skole/hjem 
samtaler, så dem er der flere 
af i øjeblikket.  
De nationale overgangstests 
drøftes kort.   

3.  ML og særlige indsatser (UC) 20 min 
19.30-
19.50 

Orientering Ulrik fremlægger 
grundprincipperne for hvordan 
der tildeles ressourcer udover 
de vejledende lektioner 
eleverne skal have. ML basis 
og udvidede lektioner for såvel 
lærere som pædagoger – dertil 
de særlige indsatser skolen 
som eksempelvis udeskole. 
Bestyrelsen og 
medarbejderrepræsentanter 
drøfter eksempler på hvordan 
ML lektioner anvendes og hvad 
der kommer ud af dem. Der er 
enighed om, at der er mange 



gode og relevante måder at 
anvende de ekstra ressourcer 
på. Skolens ledelse evaluerer 
jævnligt både tildeling og 
anvendelse af lektioner.  

4. Skoleudviklingssamtaler (PP) 10 min 
19.50-
20.00 

Orientering Palle fortæller indledningsvis 
historisk fra den gang 
skolenerne skulle lave 
kvalitetsrapporter. Nu er der i 
stedet udviklingssamtaler 
mellem forvaltningen og den 
enkelte skole. Svendborg 
Kommune har i en årrække 
kørt noget der minder meget 
om de fremtidige 
skoleudviklingssamtaler. 
Samtalerne opererer ud fra et 
årshjul og en datapakke, der 
samler alle informationer om 
skolen, og danner grundlag for 
skoleudviklingssamtalen. 
Kommunalt er der generel 
opbakning til den 
dialogbaserede 
evalueringsform. 
Skolebestyrelsen vil naturligvis 
komme ind over processen.  

Kort pause  5 min 
20.00-
20.05 

  

5. Buskørsel i funktionsklassen i 
forbindelse med ferier (PP) 

10 min 
20.05 
20.15 

Orientering Palle har undersøgt 
muligheden, men det kan ikke 
lade sig gøre. De centrale 
rammer omkring kørslen er 
generelt strikse og fastslår at 
det er forældrenes ansvar.  

6. Mad & måltidspolitik – revidering 25 min 
20.15-
20.40 

Drøftelse Politikken revideres med 
enkelte rettelser. Den 
reviderede udgave sendes ud 
med referatet og sættes på 
den endelig beslutning på 
næste møde. 

7. Orientering fra ledelsen 
 

10 min 
20.40-
20.50 

Orientering - MUS-samtaler på 
skolen er sat i gang. 
De gennemføres 
senest januar. 

- Der har været et 
dødsfald i 
forældregruppen 
efter svær sygdom.  

- Indskrivningstal til 
kommende 0. årgang 
ser fornuftige ud. Det 
tyder på 4 0. klasser 



- Der er i øjeblikket 
flere henvendelser på 
nye børn fra andre 
skoledistrikter på 
flere forskellige 
årgange 

- Kommunalbestyrelsen 
har besluttet at 
Svendborg skal være 
frikommune 

- Ny skolechef starter 
inden længe. Hun 
besøger Ørkildskolen 
en halv dag for at se 
og høre om skolen. 
Dato er endnu ikke 
fastsat. 

- Jan Lemche er gået på 
pension og stoppet 
som leder på skolen 

- Der er ansat ny 
sekretær med start 
december 

- Ligeledes er der ansat 
to lærere til 
funktionsklassen, da 
der er flere nye elever 
på vej og en lærer til 
almen 

8. Evt. 10 min 
20.50-
21.00 

 - Anders foreslår et 
punkt til næste møde 
omkring cykling til 
skole 

- Et forslag er også 
opfølgning på de 
drøftelser, der var på 
den nyligt afviklede 
dialogmøde 

 
Punkter til kommende møde i december: Økonomi, SFO, opfølgning på skoleudviklingssamtaler, 
vedtagelse af mad- og måltidspolitik, cykling til skole for elever,  
 
 


