
H.C. Ørstedvej 10 
5900 Rudkøbing 
tlf. 6351 6444 

oerstedskolen@langelandkommune.dk 

 

 

 

Skolebestyrelsesvalget 2020 

Opstillings- og valgmøde 28. maj 2020 kl 19.00 
 
Deltagere:  
Inuk Hansen 
Steffen Uhrenholt 
Majbrit Sørensen 
Trinne Reckeweg 
Julie Ravn 
Rikke Jakobsen 
Amalie Littau 
Thomas Littau 
Ellen Trae 
Karina Jørgensen 
Skoleleder Poul Børge Nielsen 
Skoleleder Claus Ebbesen 
 
Fraværende: Thomas Borum er ikke til stede, men opstiller. 
 

Punkt 1) Velkomst 
Poul Børge Nielsen bød velkommen til mødet. Vi skal have lavet en valgliste i aften. 
Poul fortæller at suppleanter også deltager i alle skolebestyrelsesmøder og kan få udvalgsposter. 
De kan dog ikke stille op til formand- og næsteformandsposten. Den nye skolebestyrelse konstitue-
rer sig på det første møde efter 1. august 2020.  
 

Punkt 2) Præsentationsrunde (af nuværende, afgående og kommende skolebe-
styrelsesmedlemmer) 
Trinne Reckeweg 
Jeg har været medlem af skolebestyrelsen i 4 år, 2 år som næstformand og de seneste to som for-
mand. Som formand har man et tæt samarbejde med Ørstedskolens leder. Som formand udarbej-
der man dagsordenerne til møderne sammen med skolens leder. Som menigt medlem af skolebe-
styrelsen har man ikke samme mulighed for at repræsentere skolebestyrelsen og udtale sig på 
vegne af denne. Denne rolle har formanden. 
Som næstformand er man ikke så synlig som formanden, som besvarer flere spørgsmål fra. f.eks. 
journalister.  Under skolebestyrelsesmøderne er opgaverne som ordstyrer og referent uddelegeret, 
og man har som formand bedre mulighed for at være koncentreret under drøftelserne på mødet. 
Der planlægges typisk 8 årlige ordinære møder ud over det konstituerende første møde. Der kan 
dog være behov for yderligere ekstraordinære møder for at klare presserende opgaver. 
I november er der mulighed for at 3 forældrevalgte repræsentanter deltager i Skole og Forældres 
Landsmøde. Det er en god mulighed for at få indsigt i skolebestyrelsesarbejdet. 
Referaterne skrives af sædvanligvis af en medarbejder fra skolen. 
Jeg opstiller ikke til en ny periode. 
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Majbrit Sørensen 
Jeg er næstformand i skolebestyrelsen Jeg har været med i skolebestyrelsen  i 2 år. Det har været 
en god oplevelse med mange gode diskussioner. Det er en god gruppe at være med i, omend det 
kunne være godt med nogle mandlige forældrepræsentanter til at give en bedre balance 
 
Julie Ravn 
Skolebestyrelsesmedlem i 2 år. Vi har arbejdet med  principper og har gjort meget for at bl.a. at 
forbedre udsalget i boden 
 
Rikke Jacobsen 
Forældrerepræsentant i 2 år. 
 
Ellen Trae 
Jeg er mor til Conrad i 4 og Vilma i 0, samt Aksel som starter næste forår.  
Til daglig arbejder jeg som social og sundheds assistent på et af øens plejecenter.  
Jeg har siddet i det sidste 4 år i skolebestyrelsen og ønsker at sidde de næste 4 år også. Jeg sy-
nes arbejdet i skolebestyrelsen er særdeles spændende, da man kan være med til at udvikle sko-
len.  
Jeg har bl.a i de sidste 4 år været med til at lave alverdens ting;  Høringssvar til politikerne ex på 
effektiviseringskatologet. Været med til at ansætte lærer og pædagoger og en masse andre spæn-
dende ting.  
 
Thomas Borum 
Far til Anna i 1. klasse og Philippa i Før-SFO. Vil bl.a. gerne være med til at fremme trafiksikkerhed 
for skolebørnene. 
 
Amalie Littau 
Jeg har et barn i 1. klasse. Jeg synes, at det kunne være særdeles spændende at sidde med i sko-
lebestyrelsen og lave en god skole for vores børn. 
 
Steffen Boye 
Jeg er far til William i 1. Jeg ser skolebestyrelsesarbejdet som en god mulighed for at styrke visio-
ner og målsætninger for Ørstedskolen, så vi kan understøtte en god udvikling. Jeg er IT-konsulent i 
Faaborg-Midtfyn kommune. 
 
Inuk Hansen 
Jeg har Felix i 5. klasse. Bosiddende på Strynø. Jeg vil gerne arbejde for at de to skoler kan bruge 
hinanden mere. 
 

Punkt 3) Opstilling af en valgliste 
Valgliste:  

1. Inuk Hansen  (mor til Felix 5C) 
2. Amalie Littau (mor til Villiam 1B) 
3. Thomas Borum (far til Anna 0B og Filippa i før-sfo) 
4. Ellen Trae (mor til Conrad 4A og Vilma i 0B) 
5. Steffen Uhrenholdt (suppleant) (far til William 0B) 
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Pladserne 1-4 på valglisten er rangeret ved lodtrækning 
 
Der er frist indtil den 5. juni, hvor yderligere kandidater kan melde sig, og opstillede kandi-
dater kan trække sig fra listen.  
 


