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DAGSORDEN+ REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde d.23. august 2018 kl. 17-19 

 

1. Godkendelse af dagsorden – 5 min / Ordstyrer 

Godkendt. 

2. Vedtagelse af skolebestyrelsens forretningsorden 18-19 – 5 min / Ordstyrer 

Ved første bestyrelsesmøde i et nyt skoleår skal forretningsordenen vedtages. 

Forventet output: Godkendelse af forretningsorden 18-19 

Bilag: Forretningsorden 18-19 

 

Vedhæftet referatet er bilag fra Tippe med forslag til sproglige ændringer.  

Hvis der er kommentarer, - skrives til Tippe. Forretningsordenen godkendes derefter 

3. Konstituering af bestyrelsen – 20 min / Ordstyrer 

Merete er trådt ud af bestyrelsen. De tre suppleanter er Eva, Nanna og Hanne. 

Vi skal finde et nyt forældrevalgt medlem til bestyrelsen blandt vores suppleanter. Vi skal have 
foretaget en formel konstituering med valg af formand og næstformand. Vi skal finde en koordinator 
for kontaktforældre og evt. andre roller. 

Forberedelse til mødet: er der roller, du kan byde ind på? 

Forventet output: konstituering af bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsen er konstitueret med Tippe som formand og Jeanette som næstformand. 

Michala varetager opgaven i forhold kontaktforældrene.  

Eva er trådt ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Herefter to suppleanter: Nanna og Hanne. 

 

4. Skolens sommerfest 29. august - 15 min / Michala 

Vagtplan for skolebestyrelsens bar på plads? 

Drikkevarer og mad bestilt? 

Andet? 

Forberedelse: hvis ikke du kan deltage i sommerfesten, så giv Michala og Nanna besked  

Forventet output: vagtplan på plads. 

 

Nanna aftaler nærmere mht. det praktiske med Tai Lana.  

Boden placeres, så køerne kommer til at vende mod Frisersvej/legepladsen –hvis muligt. 

Tipper kontakter sekretærerne ang. en revision af drejebogen i forhold til bodernes placering. 

Louise og Michala finder et passende sted til 4.D´s bod. 

Vagtplan for baren er sendt ud. Hvis der er behov for ændringer byttes internt. 

5. Temaer for bestyrelsen kommende skoleår – 20 min / Tippe 

Vi fortsætter drøftelsen af, hvilke temaer skolebestyrelsen med fordel kan arbejde med i det 
kommende skoleår. 

Indkomne forslag: 

 Eftersyn af principper 
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 Synlig læring 

 Fællesskaber, - et af de store indsatser i kommunen. 

 Trafikpolitik, - opfølgning på forsommerens forsøgsperiode 

 Solpolitik, - begrænset hvor der kan søges skygge og regn i skolegården 

 Årshjul 

 Kommunikation 

 Digital dannelse 

 Hvordan passer vi på vores skole 

 Opførsel - hvad er forventningerne 

 Bestyrelsesarbejdet på engelsk 

 Fokus på naturvidenskabelig uddannelse 

 Faldende børnetal - hvordan forholder vi os til det 

Forberedelse: Læs skolens principper igennem og overvej prioritering af temaer til det kommende års 
bestyrelsesarbejde. Link til principper: Ordrup Skoles principper 

Forventet output: prioriteret liste over temaer til drøftelse i skoleåret 18-19 

 

 

Det er afgørende for drøftelserne i bestyrelsen, at der er klarhed over, hvad en skolebestyrelse kan 
og skal drøfte og træffe beslutninger om. 

13.sept kl. 17.30 – 20.00 afholdes møde på Skovshoved Skole, hvor nye medlemmer introduceres 
for Skolebestyrelsernes opgaver. Husk at tilmelde jer dette, hvis I vil deltage.  

 

Prioriteret liste: 

 

- Eftersyn af principper.  Drøftes på mødet i sept.  

- Kommunikation og digitaldannelse, - Jan kommer med et oplæg til mødet i sept. 

- Synlig læring,- hvor er skolen med dette. Ønskes en præsentation for SB+KF til mødet i okt. 

- Strategi for fællesskaber, møde i nov. 

- Trafikpolitik, møde sept. og evt. igen til januar 

 

Til senere drøftelser: 

Solpolitik. 

”Hvordan passer vi på skolen”. 

 

 

6. Kontaktforældremøder – 10 min / Tippe 

Vi skal have besluttet, hvordan vi konkret arbejder videre med indhold og afvikling af dette års 
kontaktforældremøder. Vi skal også have fastlagt datoer for dette års KF-møder. 

Forberedelse: Overveje temaer til indhold på dette års KT-forældremøder 

Forventet output: alle datoer fastlagt 

Bilag: ingen 

 

Tippe, Jeanette og Michala kommer med et udspil til datoer i okt. feb. og maj.  

Følgende datoer er nu aftalt: 30. okt., 7. feb., 14. maj. 

Temaer fastsættes og drøftes på SB-mødet i sept. 

Forslag om at lave et årshjul for kontaktforældremøderne. 

https://ordrupskole.skoleporten.dk/sp/232330/dokumenter/39b6ec7e-4028-4ce4-ba0a-aa92c9ee4ee3/
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Klassekodeks drøftes på sept. - mødet. 

 

7. Observation af rotter på Ordrup Skole – 10 min / Henrik 

 
Jeg observerede, sammen med andre forældre, en rotte i forbindelse med afsluttende grill 
arrangement i GFO'en inden sommerferien. Dette har jeg anmeldt til kommunen (det er jeg 
forpligtet til). Rotten blev observeret i buskadset ved A-linien. 
 
Jeg anser rotter på skolen som en forøget sundhedsrisiko for børn og ansatte. Jeg syntes derfor 
det er vigtigt at forældrebestyrelsen er orienteret om de evt. tiltag der bliver gjort. Personligt har jeg 
behov for at blive overbevist om: 
-at det er en god ide at der er bænke hvor børn bl.a. spiser og hvor der samtidigt med sikkerhed er 
observeret en rotte 
-er øvrige forhold som skraldespande i orden 
-er personalet på skolen klar over, at man har meldepligt når man ser rotter 
Indstilling: Efter en særdeles rottevenlig forår og sommer finder jeg det på sin plads at 
skolebestyrelsen bliver orienteret om status og tiltag som et fast indslag på møderne frem til årets 
udgang - herefter kan det evt. udgå. 

Bilag: ingen 

Forberedelse: ingen 

Forventet output: skolebestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt observation af rotter på Ordrup 
Skole skal være et fast punkt på hvert møde frem til årets udgang. 

 

 

AB orienterede:  

Formelt er det Gentofte Ejendomme (GE) der står for alt ang. skolens udearealer. 

Når personalet observerer rotter, er de orienteret om at anmelde det til teknisk forvaltning, som 
samarbejder med Kiltin.  

Kiltin står for rottebekæmpelsen på skolerne, hvor de sætter fælder op og vejleder skolen om, 
hvordan vi skal forbygge og forholde os. 

 

Skraldespande flyttes og sikres af GE. 

 

Der vil ikke være mulighed for at håndhæve, at der ikke må spises udendørs.  

Yderligere information ang. rottebekæmpelse kan hentes hos miljøtekniker i teknik og miljø. 

 

Bestyrelsen var tilfreds med orienteringen. 

Der vil ikke frem over være behov for, at det er et fast punkt på SB-møderne. 

 

8. Ansøgninger fra skolefonden  
Ingen ansøgninger modtaget p.t. 

9. Vejrudsigten - 10 min 

Vi drøfter kun de punkter, som bestyrelsesmedlemmer har brug for at få afklaret. 

 

Økonomi: Skolen regner med at være næsten gældfri i 2019. Ud fra et elevtal på 790 elever, er det 
beregnet til et samlet underskud for 2018 på 200.000 

  

Elevfravær: Uinteressant i aug. 

Elevomsætning (til- og fragang): Antallet af udmeldte elever er mindre end året før 

Sygefravær: Lavere sygefravær end sidste år. 
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10. Kort nyt - 10 min 

Formand: Ikke noget 

Medarbejdere: God stemning på skolen efter sommerferien. Alle er kommet godt fra start. Lærerne 
har haft en uge sammen inden eleverne mødte ind.  

Ledelse: Renoveringen af 3. sal er færdig. Vi har sagt velkommen til 12 nye medarbejdere. 
Trafiksituationen er blevet permanent. Boldbanen bliver klar til midt sept. 

 

11. Evt. – 5 min 

Anbefaling om at læse ”Skolebørn”, - udgives af skole og forældre 

Det kan være en udfordring at hente alle aktiviteterne i kalenderen på forældreintra, - Louise kan 
hjælpe med dette. 

Mangler opdatering af ansøgningsskemaet til praktikpladser for 8. klasserne på kommunens 
hjemmeside. Mette giver forvaltningen besked. 

12. Lukket dagsorden- 10 min 

 

Her tages ikke referat og eleverne deltager ikke 


