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REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde d. 27. februar 2020 kl. 17-19 

Mødedeltagere: Michala, Jeanette, Gorm, Hanne, Henrik, Rikke, Josefine, Markus, Louise, Anne, 
Christian, Jakob 
Fraværende: Tippe, Jan 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Elevrådet  
 

Elevrådet arbejder pt. med: 

 Forberedelse til gallafest i marts 

 Kommende møde: finde nye elevrådsformænd, der kan tage over fra Josefine og Markus.  

 Planlægning af elevrådstur i Tivoli 

 Drøftelse og afstemning om evt. indmeldelse i Danske Skoleelever 

 Elevrådet er også en del af arbejdet med Motiverede elever og Fejle for at mestre, som en del 

af Fremtidens Udskoling. Her arbejdes bl.a. videre med de forskellige motivationstyper, som 

blev præsenteret af Noemi Katznelson.  

 Det fælles elevråd har arbejdet med ”Does and don’ts” for lærere – altså hvad lærerne kan 

gøre i hverdagen for at understøtte begge temaer. 

 

3. Evaluering af KF-mødet 18.februar Vi genbesøger KF-mødet og drøfter, om 
der skal være tiltag fra bestyrelsen på baggrund af KF-mødet. 
Forberedelse: ingen 

Output: aftaler om eventuelle tiltag fra bestyrelsen 

 

Mødet havde en klart orienterende karakter. Derfor var der ikke diskussioner blandt 
kontaktforældrene. Jakob laver referat hurtigst muligt. 

 

Vi modtog en del positiv feedback fra kontaktforældre, om at få indblik i de ting, der arbejdes med 
på skolen.  
Til dette møde særlig positiv respons til Thomas, der gav ’smagsprøver’ på øvelser fra nogle af de 
trivselsforløb (Diamantforløb), som vi arbejder med som faste tiltag på 1. og 4. årgang. 

 

Til næste KF-møde: Information om indsatser inden for feltet om digital dannelse. Gerne så konkret 
som muligt med eksempler fra praksis. Både i det forebyggende arbejde og hvordan vi griber ind 
ved eksempler på grænseoverskridende adfærd.  

Husk, at skolebestyrelsen tidligere har lavet principper på området – de kan findes HER 
 

4. Timefordelingsplan 2020-2021  
Hvert år godkender skolebestyrelsen timefordelingsplanen for det kommende skoleår. 

Forberedelse: læs bilag 

Output: godkendelse af timefordelingsplan 

 

I de kommende år vil der løbende være ændringer i timeplanerne som følge af de politiske 
beslutninger, som indfases. 

http://ordrupskole.skoleporten.dk/sp/file/dcf2d750-7bf7-4133-bb97-3047487b2ca8/Principper%20for%20information%20og%20kommunikationsteknologi%20op%20OR.pdf
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I det kommende skoleår lægger ledelsen op til, at timeplanen fra dette skoleår stort set videreføres. 

Der lægges op til ændringer af madkundskab, så vi kommer tættere på det vejledende timetal.  

Folketingsbeslutningerne betyder, at Håndværk/Design starter allerede i 3.klasse og Tysk/Fransk 
stiger i timetal på 5. årgang.  

Bestyrelsen havde en drøftelse af afvejninger mellem 1. og 2. fremmedsprogsprog. Skal man fx 
prioritere engelsk på bekostning af tysk/fransk eller andre omprioriteringer til fordel for 
fremmedsprog? 
Dette kan tages op til senere drøftelse, dog skal det bemærkes, at fælles mål for de enkelte fag er 
formuleret ud fra, at eleverne modtager undervisning i faget i et omfang der svarer til det 
vejledende timetal. 

Vi arbejder fortsat med modellen for understøttende undervisning (studietid) i udskolingen, hvor der 
er et klart ønske fra udskolingsteamet om, at se på mulighederne for at forkorte skoledagen, for til 
gengæld at bruge de tilsvarende ressourcer i timer med to lærere. Dette kan gøres med baggrund i 
Folkeskolelovens §16d. 

 

5. Valg til skolebestyrelse 
Status på eventuelle kandidater til skolebestyrelsesvalget. Hvad kan vi gøre for at tiltrække kandidater. Dernæst skal vi have 
nedsat en valgbestyrelse bestående af afgående formand, skoleleder og et menigt medlem af bestyrelsen. 

Forberedelse: tænke over, om du kender interesserede forældre, og om du vil indgå i valgbestyrelsen. 

Forventet output: aftale om konkrete tiltag med henblik på rekruttering af kandidater. Nedsættelse af valgbestyrelse. 

 

Valgbestyrelse: Tippe, Anne og Jan. 

Tre pladser på valg – de pladser, som pt. er besat af Tippe, Gorm og Jeanette.  
Jeanette og Gorm genopstiller 

Vi ønsker også at få besat to suppleant-pladser 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordrer kontaktforældre og andre forældre i deres netværk til at 
overveje, om de vil opstille.  

6. Ny klassedannelse 8. årgang  
Skoleledelsen orienterer om processen for ny klassedannelse for kommende 8. årgang. Både mht. biotekklasser og almene 
klasser. 

Forberedelse: ingen 
Output: skolebestyresen er orienteret om proces og eventuelle knaster. 

 

Vi er i gang med processen frem mod ny klassedannelse mellem 7. og 8. klasse, hvor vi til næste 
skoleår vil have to biotek-klasser og to almene klasser. 

Vi har nu overblik over hvilke elever, der er optaget på de femårige forløb og kontaktlærerene er i 
gang med at se på mulige fordelinger af elever. 

Der kan stadig ske forskydninger frem mod sommerferien, idet nogle elever fortryder deres valg. 

Kontaktforældre er inddraget om processen og det virker til, at processen er godt på vej.  

Der er 50 elever, der har fået besked på optag i biotek og der er 10 elever på venteliste. 

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

8. Vejrudsigten  

Ingen kommentarer 

9. Kort nyt  

Medarbejdere:  

Vi er gået i gang med planlægning af trivselsdag d. 29.4. for hele skolen.  

Alle klasser er i gang med at følge op på trivselsmålingen – i samarbejde med ressourceteamet. 
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Ledelse:  

Vi har lige fået svar på APV undersøgelse, som vi i næste uge går i gang med, at se på sammen 
med medarbejderne.  

10. Evt.  

Reminder til forældre om, hvordan planen er med trafikken foran skolen. Inkl. butlernes rolle. 
Henstilling til den adfærd, vi gerne vil se. Skal du parkere – så brug parkeringspladsen ved hallen 
eller Fredensvej. Kør frem. Af/på læsning. Jeanette skriver ud til forældre. 

Kan der komme parkeringsvagter ud?  

Bestyrelsen laver ny henvendelse til Park og Vej omkring forholdene ved hallen. 

Vi sætter trafik på som punkt til kommende møde. VI skal bl.a. beslutte om butler-ordningen skal 
fortsætte 

 

 

Jakob Kolding 


