
Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 4/2 kl. 19.00-21.30 på afd. Øst 
 
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – 3.D & 5.D; Peter Nørskov 
Junge, Byen – 3.E; Steen Kortbek, Øst – 1.A & 3.B; Morten Hansen, Øst – 5.A; Johanne Kühl, Øst – 
1.B; Lisbet Bogh Sønderby, Byen – 4E & 6E; Diana Pedersen, Øst - 0I.B; Trine Sølverblad, Byen – 5D 

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

Elevrepræsentanter: Martha Bruun Bloch - Byen, Esther Larsen - Øst 

Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen 

Gæster:  

Fraværende: Trine, Johanne,  
 
Dagsorden – 
 

Punkt Tid Proces Referat 
Godkendelse af referat  5 min 

19.00-
19.05 

Beslutning Godkendt 

1. Principper for mad og måltids – 
revidering (Elena, Palle) 
Princippet kan læses her inden 
mødet: 
https://ørkildskolen.dk/wp-
content/uploads/2018/07/principper-
for-mad-og-maaltidspolitik.pdf 
 

25 min 
19.05-
19.30 

Beslutning Elena gennemgår et 
oplæg, der kan indgå i 
skolebestyrelsens 
revision af mad- og 
måltidspolitikken. 
Oplægget er sammen 
med Elena udarbejdet af 
kok Andreas Isholm og 
madkundskabslærer 
Marie Klitgaard. 
Skolebestyrelsen drøfter 
hvilke ting der yderligere 
kan indgå.  
Det drøftes også 
hvordan dette kan flettes 
sammen med de 
egentlige principper 
skolen har for området, 
der er underordnet 
Svendborg Kommunes 
måltidspolitik.  
Det besluttes at Palle er 
ansvarlig for at der 



kommer et 
sammenskrevet oplæg til 
endelig vedtagelse.  

2. Økonomi – godkendelse af budget 
2020 (Palle) 

10 min 
19.30-
19.40 

Beslutning Palle gennemgår det 
endelige budget for 2020 
- og et kort kig frem mod 
2021.  
Selve budgettet for 2020 
godkendes af en enig 
skolebestyrelse.  

3. Nyt fra elevrådet 
(elevrådsrepræsentanter) 

15 min 
19.40-
19.55 

Orientering Esther og Martha 
fortæller, at det er 
besluttet at lave en ny 
kampagne fælles mellem 
de to afdelinger. Den ide 
der arbejdes med, tager 
udgangspunkt i et 
skoleblad, der skal 
udkomme årligt – bl.a. 
med information om 
hvordan det er at 
komme i udskolingen for 
mellemtrins elever, og 
hvordan det er at 
komme på mellemtrinnet 
for indskolingselever.  
Skolebestyrelsen spørger 
ind til denne ide og til 
selve elevrådsmøderne, 
hvordan de foregår og 
hvor mange der 
deltager.  
Det diskuteres at 
elevrådsrepræsentanter 
tidligere har deltaget i 
forbindelse med 
samrådsmøder, og at 
dette kunne være en fin 
mulighed at gentage til 
det kommende dialog- 
og samrådsmøde i 
februar.   

4. Elevrådet har fri – kaffe og evt. avec 
v. Palle 

10 min 
19.55-
20.05 

  



5. Opstilling til kommende 
skolebestyrelsesvalg (Philip) 

15 min 
20.05-
20.20 

Orientering Trine, Diana og Morten 
fra den nuværende 
bestyrelse træder ud. 
Philip, Peter og Steen er 
på valg. Disse ovevejer 
nu om de ønsker at 
genopstille. Dette gøres 
til næste møde.   

6. Forberedelse af samrådsmøde 17/2 
2020 (Palle, Philip)  

25 min 
20.20-
20.45 

Drøftelse Der er dialogmøde kl. 
17.00 – 19.00 inklusive 
spisepause, og alle fra 
bestyrelsen er inviteret.  
Der er i dag udsendt 
program.  
Kl. 19.00 er der 
samrådsmøde mellem 
bestyrelsen og børn- & 
unge udvalget. Der er 
afsat en time til dette.  
Skolebestyrelsen drøfter 
punkter, som kan tages 
op på samrådsmødet. 
Punkter som 
mangfoldige 
læringsmiljøer på 
Ørkildskolen, 
udeområder – især 
skolegårde og faciliteter i 
forbindelse med 
idrætsskoleprojektet 
ønskes på dagsordenen.  

7. Forberedelse af formandens 
årsberetning (Philip) 

10 min 
20.45-
20.55 

Drøftelse Philip opfordrer til at alle 
medlemmer af 
skolebestyrelsen sender 
hvad de betragter som 
deres vigtigste punkter 
og drøftelser henover 
året til ham. Det er en 
ide at lave 
årsberetningen som 
video. 

8. Palles punkt – herunder 
trivselsundersøgelse (Palle) 

20 min 
20.55-
21.15 

Orientering - Skolen har fået 
materialer fra 
den nedlagte 



trafikskole, bl.a. 
cykler. 

- Der har siden 
sidste møde 
været foretaget 
afskedigelser og 
forflyttelser, 
hvilket altid 
påvirker hele 
skolen. 

- Forberedelse til 
forårs SFO kører 
rigtig fornuftigt, 
og der er gang i 
både indhold og 
opfriskning af 
lokaler. 

- Der er flere 
områder på 
begge afdelinger, 
der i øjeblikket 
bliver malet 

- Palle foreslår at 
sætte tid af til 
mangfoldige 
læringsmiljøer på 
næste SB møde, 
så er der er tid til 
at inddrage 
skolebestyrelsen i 
det arbejde der er 
i gang i 
arbejdsgruppen. 

- Byggeriet 
nærmer sig sin 
afslutning, og 
tagdelen af 
stilladset 
forventes fjernet 
snart.  

9. Evt. 5 min 
21.15-
21.20 

 Peter spørger til Forårs 
SFO og SFO – om den vil 
være afdelingsopdelt i 
påsken. Det vil den være 



af hensyn netop til forårs 
SFO’en.  
Der har været holdt 
formøde for 
forældremedlemmerne i 
skolebestyrelsen 
angående et anonymt 
brev, der er modtaget i 
januar 2020. Dette 
drøftes kort. 

10. Forslag til punkter til kommende 
møder 
 

  - Vision for skolen 
- Case arbejde 

 
 
 
 
 

 


