
Referat, skolebestyrelsesmøde d. 7/10 kl. 19.00-21.30 på afd. Byen 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 2.D & 4.D; Peter Nørskov 
Junge, Byen – 2.E; Steen Kortbek, Øst – 0.A & 2.B; Morten Hansen, Øst – 0.B & 5.O; Johanne Kühl, 
Øst – 0.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 3E & 5E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Øst 
– 4B & 6A 

Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen 

Elevrepræsentanter: ? 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster:  

Fraværende: Morten, Trine 
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
    
1. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
5 min 
19.00-
19.05 

Orientering Godkendt 

2. Nyt fra Palle (Palle) 15 min 
19.05-
19.20 

Orientering Palle fortæller om markedsugen 
og markedsdagen i uge 40. Der 
har været gode tilbagemeldinger 
både fra forældre og fra officielt 
hold. 
 
Byggeriet på Øst er godt i gang, 
og det er en meget spændende 
proces. Der har været et møde, 
hvor det blev bekendtgjort, at 
selve udskiftningen af taget 
opsluger alle afsatte midler. 
Derefter er der ansøgt om, at 
selve tagetagen også 
istandsættes og dermed kan 
anvendes til pædagogiske formål. 
Det er endnu ikke afgjort om 
disse penge kan findes, men det 
er afgjort håbet. 
 



Sygefraværet, der er opgjort for 
kommunens skoler, er stadig i 
positiv udvikling for Ørkildskolen. 
Fra tidligere over 10% til nu under 
5%, som er under kommunens 
gennemsnit. 
 
Palle er i øjeblikket rundt i alle 
teams med henblik på at 
optimere skolens 
teamsamarbejde ud fra Patrick 
Lencionis teori om den ideelle 
holdspiller. 
 
Der har i dag været møde mellem 
skoleledere, AMR og TR fra alle 
skoler omkring mangfoldige 
læringsmiljøer.  
 
Den interne trivselsundersøgelse 
afvikles i uge 44-45 og den 
varetages stadig eksternt af Lars 
Fauth fra kommunen.  

3. T3 – sidste runde (Ulrik) 10 min 
19.20-
19.30 

Orientering Ulrik fortæller kort historisk om 
T3 og de tidligere T2 og T1. 
Undersøgelsen kan besvares frem 
til fredag d. 11/10. 
PT ligger svarprocenten på 60-
80% med undtagelse af forældre, 
der kun er på 9%. 
Det drøftes at skolen skal gøre et 
sidste forsøg i denne uge for at 
gøre en besked om T3 mere 
salgbar.  

4. Nyt fra elevrådet 
(elevrådsrepræsentanter) 

15 min 
19.30-
19.45 

Orientering Der er valgt 2 repræsentanter – 
Esther har fået genvalg samt en 
ny fra Byen. De deltager 
fremadrettet.  

Elevrådet har fri – evt. 
kage v. Palle 

10 min 
19.45-
19.55 

 Afviklet til stor tilfredshed 

5. Økonomi (Palle) 20 min 
19.55-
20.15 

Orientering Punktet er på ikke fordi der er så 
meget nyt – mere for at fastholde 
fokus på skolens økonomi.  



Kort drøftelse af, at den ny model 
for tildeling og segregering af 
elever etc. er vedtaget. 
Birgitte supplerer med, at 
modellen faktisk er præsenteret 
og det kan være et punkt på et 
kommende 
skolebestyrelsesmøde. Palle er 
enig, men først når der er 
konkrete tal i modellen.  

6. SFO og Forårs SFO – Hvor 
langt er vi? (Steen, Palle & 
Jan) 

20 min 
20.15-
20.35 

Drøftelse Palle roser forvaltningen for den 
baggrundsviden skolen har 
modtaget, og skolen er egentlig 
langt i processen.  
Jan, der er inviteret til dagens 
møde i forbindelse med dette 
punkt, fortsætter med at fortælle 
om den arbejdsgruppe der er 
nedsat på skolen, og som Jan er 
tovholder på. Der er kigget på 
lokaler og næste skridt er 
indholdet. Begge steder er det 
tænkt, at forårs SFO er lokaliseret 
tæt på børnehaveklasserne, men 
med mulighed for at være sig 
selv. Udover skolens eget 
personale, vil der være 6 
pædagoger, der kommer fra 
daginstitutioner i distriktet.  
Generelt har der været en positiv 
stemning om arbejdet – også i 
mødet med de kommende 
forældre til børn i forårs SFO, som 
Jan og Ulrik har mødt til 
forældremøder i distriktets 
daginstitutioner.  
Der er forskellige tilkendegivelser 
fra bestyrelse- overordnet positiv, 
men også fokus på de 
udfordringer der kan være både i 
pladsmæssig henseende og for de 
elever, der er meget ”små”, når 
de skal foretaget skiftet til forårs 
SFO’en. 



Det drøftes at forårs SFO netop er 
SFO og ikke tidligere skole. 
 
Punktet fortsætter med en 
drøftelse om ”almindelig” SFO 
med et oplæg fra Steen.  
Oplægget handler om, at SFO på 
Øst fremstår lokalemæssigt slidt 
og at forældre faktisk tilbyder at 
gøre noget ved det. Det medfører 
en drøftelse om CETS rolle i både 
frivillig og tiltrængt arbejde med 
skolens faciliteter. 
Det drøftes også, at der er 
oplevet forskel på indholdet på 
SFO på Byen og Øst. Byen har 
arbejdet på en anden måde med 
struktur og indhold i SFO, og 
dette er nu også igangsat på Øst.  

7. Principper for 
klassedannelse (Steen, 
Philip, Palle) 

20 min 
20.35-
20.55 

Drøftelse Palle indleder punktet med at 
ridse baggrunden og processen 
for de seneste 
klassesammenlægninger op.  
Der stilles spørgsmål til dette fra 
skolebestyrelsen. 
Palle fortsætter med et oplæg til 
bestyrelsen til snarlig beslutning 
omkring fremtidige evt. 
klassesammenlægninger og 
principper for dette.  
Forskellige løsningsmodeller 
drøftes og der fremkommer 
argumenter for og imod. 
Det besluttes i første omgang at 
stile et skriv til skoleafdeling og 
politikere, der sætter fokus på 
problematikken med at være en 
stor skole på to matrikler, men 
samtidig ligge på vippen mellem 
tre og fire klasser samt andre 
heraf medførte konsekvenser 
med flytning af børn – og 
forældre - mellem afdelinger.   

8. Årshjul (Morten & Philip) 20 min Drøftelse Punktet frafalder og udskydes til 
næste møde 



20.55-
21.15 

9. Evt. 10 min 
21.15-
21.25 

 Palle fortæller kort, at han 
sammen med de andre 
skoleledere har været i Stockholm 
 
26/10 er der åbent hus på begge 
afdelinger. Medlemmer af 
skolebestyrelsen er som altid 
velkomne. 
 
Det efterlyses at den resterende 
møderække for skoleåret er 
tilgængelig. Denne vedhæftes 
dette referat. 
 

10.   
 

   

11. Forslag til punkter til 
kommende møder 
 

  - Vision for skolen 
- Et ”anderledes” 

samarbejde – case, 
øvelser etc. 

    
Årets resterende møder   Skolebestyrelsesmøde 

Planlagt: 12. nov. 2019 19.00 
til 21.30 
Lokalitet: Øst 
 
Skolebestyrelsesmøde 
Planlagt: 12. dec. 2019 19.00 
til 21.30 
Lokalitet: Byen 
 
Skolebestyrelsesmøde 
Planlagt: 4. feb. 2020 19.00 til 
21.30 
Lokalitet: Øst 
 
Skolebestyrelsesmøde 
Planlagt: 19. mar. 2020 19.00 
til 21.30 
Lokalitet: Byen 
 
Skolebestyrelsesmøde 
Planlagt: 28. apr. 2020 19.00 
til 21.30 



Lokalitet: Øst 
 
Skolebestyrelsesmøde 
Planlagt: 15. jun. 2020 19.00 til 
21.30 
Lokalitet: Byen 
 

    
 


