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DAGSORDEN 

Skolebestyrelsesmøde d. 16. januar 2020 kl. 17-19 

Mødedeltagere: Tippe, Jeanette, Rikke, Gorm, Henrik, Louise, Jan, Josephine, Markus, Christian, Jakob 
og Anne 

1. Godkendelse af dagsorden – 5 min / Ordstyrer   17.00-17.05 
Valg af tidsstyrer, spørgsmål til vejrudsigt og til evt. 

 

Dagsorden godkendt 

 

2. Elevrådet – 10 min    17.05-17.15 

Elevrådets arbejder med aktivitetsgrupper i frikvarteret, hvor det store elevråd står for lege og 
boldspil i det store frikvarter. Der er flere interesserede i at stå for legegrupperne.  

Nogle af legene er counter-strike, fodbold. Der vil være lærere eller pædagoger til stede i 
forbindelse med at ældre elever laver aktiviteter for mindre elever. 

Elevrådet har næste møde d. 22.1, hvor de skal evaluere deres rotte-kampagne og 
papirkampagne. Der bliver brugt for meget papir. 

 

3. Fremtidens Udskoling – 20 min / Christian  17.15-17.35 
Christian orienterer skolebestyrelsen om skolens arbejde med det kommunale indsatsområde vedrørende 
Fremtidens Udskoling. 

Forberedelse: ingen 

Output: skolebestyrelsen er opdateret i forhold til arbejdet med Fremtidens Udskoling. 

 

Oplæg med PowerPoint 

 

4. Nye regler vedrørende elevfravær – 15 min / Jakob  17.35-17.50 
Orientering om nye regler vedrørende elevers lovlige og ulovlige fravær fra undervisningen 

Forberedelse: læs bilag 

Output: kendskab til gældende regler for området 

Bilag:1 

 

Ledelsen orienterer om Folketingets nye regler for elevfravær. Skolen skal underrette Børn & 
Familie ved 15% ulovligt fravær, og forældrene skal varsles ved et ulovligt fravær på 10%. 
Lovgivningen er blevet bekendtgjort lige før jul. Meget er fortsættelse af eksisterende praksis.  

Fravær, hvor vi ikke har hørt fra forældrene, er ulovligt fravær. Den største ændring er der, hvor 
forældrene ønsker feriefri for eleven. Den nye praksis er, at skolens leder skal foretage en konkret 
vurdering i hver enkelt tilfælde ud fra barnets sociale og faglige udvikling. Det hedder 
ekstraordinært fravær. Hvis skolelederen giver tilladelse til at holde fri, er det lovligt fravær.  

I bekendtgørelsen lægges der op til en restriktiv praksis. Vi skal være tilbageholdende med at give 
ekstraordinært lovligt fravær. Den pågældende elevs behov for ekstraordinær frihed skal vurderes.  

Tilladelse til ekstraordinær frihed skal have undtagelsens karakter. Udgangspunktet er, at eleven 
kommer i skole hver dag.  Det er elevens behov, der er i centrum. Skolelederen kan ikke give 
tilladelse, hvis det går ud over klassens liv, fx skolerejser, projektopgaver.  

Som udgangspunkt er ferier uden for skoleferie ulovligt fravær.   

 

Der orienteres om de nye regler på kontaktforældremødet 18. februar.  
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5. Valg til skolebestyrelse– 20 min/ Ordstyrer  17.50-18.10 
Der er valg til skolebestyrelsen i foråret 2020. Der er udsendt procesplan fra forvaltningen til høring i 
Skolebestyrelserne. Gorm, Jeanette og Tippe er på valg i 2020 (se bilag) 

Skolebestyrelsen drøfter, hvordan der kan rekrutteres nye medlemmer i forbindelse med forårets valg.  

Forberedelse: læse høringsmaterialet 

Forventet output: udarbejdelse af høringssvar samt plan for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Bilag: 4 

 

Vi skal have tre nye medlemmer og mindst to nye suppleanter.  

Gorm, Jeanette og Tippe er på valg. 

Sig det til forældrene, at de opfordres til at stille op. Kontaktforældrene skal informeres om valget 
og skolebestyrelsens arbejde. Kan det komme på som et punkt til kontaktforældremødet? Valget 
kommer til at fylde meget i foråret.  

 

6. Dagsorden KF-mødet 18. februar 2020 – 20 min / Michala 18.10-18.30 
På bestyrelsesmødet 12. december 2019 blev der stiller flere forslag til tema for næste KF-møde.  

Forberedelse: Se referat fra SB-mødet 12. december og foreløbig dagsorden 

Forventet output: dagsorden til KF-mødet  

Bilag:2 

 

Vi gennemgår dagsorden til KF-mødet. Forslag om at forlænge mødet til kl.19.00, da det er nogle 
væsentlige punkter. Der bliver flyttet rundt på punkterne. Thomas Weihrauch fra ressourceteamet 
deltager på mødet og fortæller om skolens diamantforløb. Tippe reviderer dagsorden. 

 

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

8. Vejrudsigten - 5 min    18.30-18.35 
Vi drøfter kun de punkter, som bestyrelsesmedlemmer har brug for at få afklaret. 

Elevfravær: 

Elevomsætning (til- og fragang): 

Bilag:3 

 

Ingen bemærkninger 

9. Kort nyt – 15 min     18.35-18.50 

Formand: Jakob skal fortælle et advisory board (rådgivende organ for skolechefen) om skolens 
arbejde med lærer-pædagogsamarbejdet. 

 

Medarbejdere: En 0. klasse er startet på er forløb i svømning i samarbejde med Gentofte 
Svømmeklub. I år får vi er kort til Zoologisk Have frem for kort til Eksperimentariet for at variere 
mulighederne lidt. Vi har fået synkroniseret spisepauserne mellem ind- og udskoling. Det betyder, 
at eleverne i indskolingen får 10 minutter kortere tid til at spise. Det fungerer fint, da der er stadig 
personale til at hjælpe de elever, der ikke spiser så hurtigt.  

I udskolingen er elevernes dag blevet lidt længere. Alle 6.-9. klasser arbejder med aviser i denne 
uge. 9. klasserne var på HHX i mandags.  

8. klasserne skal i praktik i uge fem. I uge 6 er der seksualundervisning.     

Vi har haft to filmhold på besøg, da de laver et undervisningsmateriale om børn med særlige 
forudsætninger.  
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Ledelse: De nye klassedannelser for kommende 8.årgang optager noget af det nuværende 
arbejde. Det ser ud til, at der kommer tre nye 0.klasser i det kommende skoleår, men børnetallet er 
generelt dalende i kommunen. Vi forventer at ca. ti elever vil komme ind i 0. klasse med Ordrup 
Skole som anden prioritet. Der er tradition for, at skolen inviterer disse familier på besøg, da de 
muligvis ikke var her på informationsaftenen. 

 

10. Evt. – 5 min     18.50-18.55 


