
 

  

 
ORDRUP SKOLE 

  

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Ordrup Skole 
Grønnevænge 16 
2920 Charlottenlund 

Skolens kontor:  
39985959  
Mandag-Fredag: 8 - 15 

ordrup.skole@gentofte.dk www.ordrupskole.dk 
 
 

Side 
 1 af 3 

 

REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde d.28. februar 2019 kl. 17-19 

Til stede: Tippe, Gorm, Henrik, Jeanette, Michala, Mathilde, Louise, Anne, Jakob 
Fraværende: Jan, Rikke, Eva, Hans 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 

 

2. Elevrådet  

2.1. Skolemad 

Elevrådet har stillet forslag om, at der inviteres en ny leverandør af skolemad til et bestyrelsesmøde, da 
eleverne i udskolingen ikke benytter nuværende leverandør i ret stor udstrækning. 

Formål for punktet: skolebestyrelsen tager stilling til om vi skal have en ny leverandør til Ordrup Skole 

Forberedelse: overvej din indstilling til behov for ny leverandør 

 

Elevrådet oplever, at der ikke er alternativer, der er sunde og billige nok for eleverne i udskolingen. 
Derfor har elevrådet kontaktet en anden, lokal leverandør. 
Ønsket fra elevrådet er desuden, at de kan købe mad på dagen, som ikke skal bestilles hjemmefra. 

Det er bestyrelsens oplevelse, at den nuværende leverandør har et fint udbud, men at oplevelsen 
fra nogle af de ældre elever kan skyldes at der er manglende kendskab til ordningen. 

Tilbagemeldingen fra bestyrelsen til elevrådet er, at det i første omgang bør udbrede kendskabet  
til den nuværende ordning blandt udskolingseleverne 

Der ønskes derfor ikke, at gå videre med ændring af leverandør på nuværende tidspunkt. 

2.2. Rygepolitik 

Som elevrådsformænd for Ordrup skole har vi også pladser i Gentofte kommunes fælleselevråd. Det første 
projekt som vi er involveret i, er rygepolitikker på kommunens skoler, og målet er, at vi gerne vil have en politik 
på alle skolerne, men at selve politikken må være op til de enkelte skoler, for nu.  

Formål for punktet: at høre de forskellige meninger og hvordan bestyrelsen ønsker at vores skoles politik 
skal lyde. Vi har det næste møde med det fælles elevråd i starten af marts, og vi vil meget gerne have et 
udkast af en art at vise dem og tage under vejledning med resten af rådet.  

Forberedelse: overveje din egen mening i forhold til rygepolitik på Ordrup Skole. 

 

Bestyrelsens tilbagemelding til elevrådet er, at det vil være en rigtig god idé at elevrådet sætter 
spot på området og arbejder videre med det. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke kan 
laves retningslinjer for medarbejdere, som kan være i strid med Gentofte Kommunes 
personalepolitik. 
Bestyrelsen ser meget positivt på, at elevrådet arbejder med hvordan man kan forebygge rygestart 
og understøtte rygestop blandt eleverne. 

 

3. Brugertilfredshedsundersøgelse  

Gentofte Kommune har i 2019 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene 
på alle kommunens skoler. Skolebestyrelsen bedes forholde sig til undersøgelsen. 

Formål for punktet: Beslutning om eventuel indsats via kontaktforældrene i klasserne 

Forberedelse: Hvad hæfter du dig ved i undersøgelsen 

 

For det første hæfter bestyrelsen sig ved, at der er en forholdsvis lav deltagelse (46,59%). 
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Vi lægger mærke til, at der på 4. og 7. årgang er et udsving i forhold til de øvrige årgange. Det 
matcher skolens billede af, at der på de årgange arbejdes med bl.a. ro i undervisningen. 

Vi lægger mærke til, at der er signifikant stigning i tilfredsheden med trafiksituationen. 

Som hver gang vi ser på undersøgelser for forældretilfredshed, kan man diskutere i hvor stort 
omfang forældrenes vurdering af et givent felt i skolens hverdag hhv. beror på de konkrete forhold 
indenfor det felt og kommunikationen om feltet. 

 

4. Justering af Folkeskolen og nyt praktisk musisk valgfag  
Skoleledelsen ønsker at orientere Skolebestyrelsen om den i Folketinget nyligt vedtagne justering af 
Folkeskolen samt de nye praktisk-musiske valgfag i udskolingen. På baggrund af orienteringen ønsker 
skoleledelsen, at Skolebestyrelsen har en indledende drøftelse af timefordelingsplanen for det kommende 
skoleår. Endelig timefordelingsplan vedtages på SB-mødet i marts måned. 

Formål for punktet: 1. drøftelse af timefordelingsplanen for skoleåret 19-20 

Forberedelse: læse bilag om justering af Folkeskolen, praktisk-musisk valgfag og gældende 
timefordelingsplan. 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at vi ikke laver for mange ændringer i skolens timeplan i det kommende 
skoleår, men bibeholder skolens prioriteringer af den naturvidenskabelige fagblok. 

Der lægges derfor op til, at skolens ledelse laver en timeplan, der indarbejder nye tiltag som det 
praksisfaglige valgfag, men uden at lægge helt om til ministeriets vejledende timetal. 

Skolens ledelse udarbejder timeplan til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde. 

 

5. Optag på de 5-årige forløb 19-20  
Der her i år været en stor søgning til de 5-årige forløb, og det har afledte effekter internt på Ordrup Skole. Vi 
skal danne to biotekklasser og sammenlægge 3 almene klasser til to klasser. 

Formål for punktet: orientering om proces for klassedannelse og klassesammenlægning 

Forberedelse: ingen 

 

Optaget af elever på de femårige forløb betyder i år, at vi får to biotek-klasser på 8. årgang i det 
kommende skoleår. 

Fordelingen af elever, hvor der er en stor del af vores egne elever i nuværende 7.klasser, der har 
søgt mod biotek og de andre femårige forløb, betyder at vi skal samle de elever, der ikke rykker til 
et femårigt forløb i to klasser. Vi får således to 8.klasser på femårigt forløb og to ’almene’ 8. klasser 
i det kommende skoleår. 

For at hjælpe de nye klasser godt i gang i det nye skoleår, planlægges med en del aktiviteter på 
tværs af klasserne. 

 

6. Evaluering af kontaktforældremødet 7. februar  
Formål for punktet: Efterbehandling af KF-mødet 7.2. og foreløbig dagsorden for næste KF-møde 

Forberedelse: læse det udsendte referat fra KF-mødet 

 

Vi mangler at få lagt de forskellige kodeks op til videndeling. Det kommer snarest. 

Den umiddelbare vurdering er, at vi havde et godt kontaktforældremøde med fin, aktiv deltagelse 
fra kontaktforældrene. 

7. Ansøgninger fra skolefonden /Ordstyrer 

Pt. ingen ansøgninger 
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8. Vejrudsigten  

Sygefravær:  
Det er vanskeligt at udlede noget af de gennemsnitstal, som er til rådighed. Vi ser frem til at få en 
bedre visning med overgang til nyt system. 

 

9. Kort nyt  

Formand: invitation til bogreception om sociale medier/digital dannelse 7.3. kl. 15-17 

    Invitation til workshop om revision af Gentofte Kommunes mad- og måltidspolitik 27.3. 

Medarbejdere: 

I indskolingen er vi gået over til at arbejde med flere fælles teammøder på tværs af de tre spor. Det 
giver en god oplevelse af, at arbejde på en fælles skole.  

Der er fælles trivselsdag for hele skolen d. 10.4. – det glæder vi os til. 

 

Ledelse:  

Vinduer på 1.sal.: Ift. forældrehenvendelse om muligheden for at begrænse åbningen af vinduer for 
at forhindre børn i at falde ud - det er ikke muligt at gøre, da vinduerne tæller som redningsåbning. 

 

Vi ser fra ledelsens side et højt niveau af aktiviteter af alle mulige slags – både i undervisning, som 
kompetenceudvikling etc.  

Det er fx oplæg til udskolingen om rusmidler fra Julius Mygind, True North opfølgning til lærere og 
pædagoger i indskolingen, Skolevalg, Temaeftermiddag om fremtidens udskoling, Uge Sex, CSI 
camp for Biotek, Forberedelse til AULA, osv osv 

Alt i alt altså en meget aktiv skole! 

10. Eventuelt  

Oplæg til samtale med Skoleudvalget på mødet d. 6.5: Vi går videre med de temaer, der tidligere 
har været drøftet. 

 

 

 

Jakob Kolding, 28. februar 2019 

 


