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DAGSORDEN + REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde d.28 marts2019 kl. 17-19 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Ordstyrer 

Godkendt 

2. Elevrådet – 10 min 

Elevrådet har et forslag til skolen/skolebestyrelsen fra elevrådet omhandlende snack automater på 
skolen, som vores serviceudvalg har arbejdet på. 

Formål for punktet: beslutning vedrørende snackautomater 

Forberedelse: læse bilag om snackautomat 

 

Hans refererede fra et møde om bæredygtighed og affaldssortering. 

På mødet, blev der orienteret om, hvordan affaldet skal sorteres. 

Kommunen har investeret i nye skraldespande. Der kommer skraldespande til papir, metal, glas og 
plastik i klasserne. 

 

Ang. forslag om en automat med snack i udskolingen. 

          SB har behov for flere informationer om priser og varesortiment og evt. erfaringer fra andre skoler, 
før der kan træffes en beslutning.  

Elevrådet arbejder videre med dette, og det tages op igen på næste møde. 

 

3. Fællesskabsstrategien – 30 min/ Ordstyrer 

I forbindelse med Gentofte Kommunes strategi om fællesskaber skal Skolebestyrelsen udarbejde 
principper for skolen på dette område. Skolebestyrelsen har tidligere udarbejdet princip på dette 
område. På dette møde har bestyrelsen de indledende drøftelser med afsæt i skolen eksisterende 
princip ”Overordnede principper for Ordrup Skole”.   

Formål for punktet: beslutning om evt. revision af gældende princip samt aftaler om nye tiltag. 

Forberedelse: læse gældende princip, strategi for fællesskaber, indsatsplan og dialogpostkort 

 

Rent sprogligt er der behov for revision af principperne. Der ønskes mere overskuelighed og færre 
gentagelser. 

Større synliggørelse at principperne efterlyses. Dette kan evt. ske via kontaktforældrene. 

 Der stilles forslag om, at principperne italesættes til forældremøderne ved starten af hvert skoleår. 

 

Jan reviderer principperne til næste møde 25/4 

SB skal tænke videre over ideer til, hvordan principperne kan blive mere synlige for forældrene. 

 

 

 

4. Timefordelingsplan – 10 min / Anne 

Skolebestyrelsen skal formelt godkende kommende skolårs timefordeling af den fagopdelte 
undervisning. 
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Formål for punktet: godkendelse af timefordelingsplan 

Forberedelse: se bilag med timefordelingsplan 

 

For 0.-3. kl. er der ikke de store ændringer i næste skoleår. 

I forbindelse med indførelse af de nye praksisfaglige valgfag i 7. klasse, vil der for 5.-7. kl. være 
ændringer i forhold til madkundskab. Faget indføres nu på 5.klassetrin. 

På 5. kl. organiseres undervisningen så den ene halvdel af 5. klasse har madkundskab et halvt år, 
mens den anden halvdel har musik, hvorefter der skiftes fag midt på året. 

I det kommende skoleår vil 7.kasserne få madkundskab som obligatorisk fag, samt mulighed for at 
vælge det som valgfag. 

Billedkunst vil blive indført i 6. klasse, så der kommer en mere naturlig overgang til at kunne vælge 
det som obligatorisk valgfag i 7.kl. 

 

Timeplanen er hermed godkendt. 

 

5. AULA – 15 min / Mette 

Skoleintra lukkes 1.8.19, hvor AULA implementeres. Skolens ledelse orienterer om processen. 

Formål for punktet: opdatering på implementeringsprocessen 

Forberedelse: ingen 

 

Mette orienterede om skolernes nye kommunikationsplatform, AULA, som skal være klar til det nye 
skoleårs start i august, hvor Forældreintra lukkes. 

 

AULA er en del af aftalen mellem KL og regeringen om et digtalt løft af folkeskolen. Der er et ønske 
om at skabe en mere brugervenlig og sikker platform til alle skoler og dagtilbud. 

 

AULA bliver adgangen til kommunikationen mellem de fagprofessionelle, børn og forældre. 

 

Tidsplanen for AULA på Ordrup Skole er følgende: 

 

Perioden fra efteråret og til nu er blevet brugt til at rydde op på intra og til at sikre data, som skal 
bevares. Programmet er tilgængeligt for medarbejdere fra d. 5. april. 

D. 16. maj er der workshops for alle medarbejdere med præsentation af AULA. 

D. 1 juni forventes alle data at være flyttet til AULA 

 

For at forældre kan få adgang til AULA, skal de benytte et uni-login. I slutningen af maj sender 
skolen information til forældrene om AULA. Forældrene modtager en guide til, hvordan de får et 
uni-login og en guide til, hvordan de kommer godt i gang med AULA. 

 

Eleverne undervises af deres kontaktlærere i brugen af AULA i juni. 

AULA tages i brug d. 1. august 2019 

 

6. Sygefravær – 15 min/Anne 

Ledelsen orienterer om praksis i forbindelse med medarbejdernes sygefravær. 

Vi øver os i at se på den nye visning af sygefravær. 

Formål for punktet: orientering om skolens praksis 

Forberedelse: læse kommunal retningslinje om forebyggelse og håndtering af sygefravær+ bilag 
sygefravær 
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Ordrup Skole følger kommunens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sygefravær. 

Rent praktisk får skolens kontor en advisering ved medarbejders fem fraværsperioder.  

Nærmeste leder indkalder medarbejderen til en omsorgssamtale, hvor der tales om årsager til de 
fem perioder, og om fraværet kan sættes i forbindelse med arbejdsopgaverne. 

 

Det generelle sygefravær følges i MED-gruppen, hvor det drøftes med 
medarbejderrepræsentanterne. 

 

Der blev på mødet spurgt til, hvordan SB kan føre tilsyn med skolens sygefravær.  

Anne kontakter leder af myndighed om, hvad der forventes af SB i forhold til dette tilsyn. 

 

Der efterlyses en søjle i den nye fraværsoversigt, hvor det gennemsnitlige kommunale sygefravær 
kan aflæses som sammenligningsgrundlag for skolens sygefravær. 

 

 

7. Ansøgning til skolefonden – 10 min/Ordstyrer 

Se 2 bilag 

 

Ansøgning om tilskud til Trivselsdagen for alle elever er imødekommet med et tilskud på 5000,- 

 

Ansøgning om tilskud til fagdage i Tivoli for de fire 5.kl. er imødekommet med et tilskud på 7000,-  

 

 

8. Vejrudsigten - 10 min 

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

Økonomi:  

Elevfravær: Registreres på en ny måde i udskolingen, hvor det er lektionsfraværet, som 
registreres. 

Elevomsætning (til- og fragang): 

Sygefravær: udgår  

 

9. Kort nyt - 15 min 

Formand:  Emner på dagsordenen til formandsmødet var, justering af folkeskoleloven og 
praksisfaglighed, samarbejdet med kontaktforældrene samt opfølgning på 
brugertilfredshedsundersøgelserne. 

Medarbejdere: Prøveperiode for 9. kl. starter snart. Det kan mærkes på eleverne. Udskolingen 
starter en ny valgfagsperiode i næste uge. Hele skolen er i gang med nationale test og 
skole/hjemsamtaler, og der er planlagt trivselsdag d. 10/4. 

Ledelse: Er optaget af at få afsluttet MUS og i den forbindelse få indkredset skolens fokusområder 
for det kommende skoleår. Er så småt i gang med fagfordelingen og økonomien omkring dette. Der 
er ros fra forvaltningschefen i forhold til resultaterne af en undersøgelse om arbejdsforhold for 
pædagoger på skolen. Der er en meget positiv respons fra pædagogerne på skolen i denne 
undersøgelse. 

Vi oplever en positiv udvikling i, at små elever bliver undervist af store elever. 

Skolen har haft besøg af en delegation fra Hawaii. 
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10. Eventuelt – 5 min 

Spurgt til hvorfor formanden for det lille elevråd ikke deltager på SB-møderne. 

Det vil være en god ide, hvis Hans og Mathilde besøger det lille elevråd ind i mellem. 

 

Mødet sluttede kl. 19 

 


