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Referat 
Skolebestyrelsesmøde d.25. april 2019 kl. 17-19 

Tilstede: Anne, Tippe, Gorm, Eva, Jeanette, Michala, Hans, Mathilde, Rikke, Henrik og Jan 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Ordstyrer: Tippe 
Der byttes om, så punkt 5 flyttes til efter punkt 8 

 

2. Elevrådet – 10 min 

Elevrådet har allerede valgt to nye elevrådsformænd til 2019/2020 (Marcus 9.W og Josefine 9.W) 

Elevrådet melder tilbage vedrørende indhold og pris på varer i snackautomat. Punktet flyttes til SB 
møde i maj. 

 

3. Besøg af børne- og skoleudvalget 6. maj  

Skolebestyrelsen har fremsendt temaer til drøftelse med skoleudvalget. Vi skal på dette møde finde 
ud af, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltager i mødet med skoleudvalget. 

Deltagende på mødet d.6. maj kl.16.30 vil være følgende: Anne, Tippe, Gorm, Eva, Jeanette, 
Michala, Hans, Mathilde, Rikke, Henrik. 

Skolebestyrelsen har valgt, at fokusere på 1. ”Det høje undervisningstal” og 2. ”Forældrenes tillid til 
skolen”. 

 

4. Overordnet princip for Ordrup Skole  

Jan har udarbejdet forslag til et revideret princip. 

Revideret princip vedtaget med små rettelser (Jan laver de sidste rettelser, og Eva læser   

          korrektur.) 

 

5. Skolebestyrelsens opgaveløsning  

På baggrund af sidste mødes drøftelse af skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse, udarbejdes der på 
dette møde spørgsmål til leder af myndighed, som kommer på besøg på mødet 21. maj. Besøget 
21. maj har til formål, at give større indsigt i bestyrelsens opgaver og forståelse af, hvordan 
bestyrelen lever op til sine forpligtelser. 

          1. Hvilke overordnede forpligtelser har skolebestyrelsen i forhold til principper og tilsyn på skolen? 

2. På hvilken måde kan en skolebestyrelse sikre sig, at den lever op til sin tilsynsforpligtelse 
vedrørende medarbejdernes sygefravær, skolens økonomi og eventuelle problemer med 
læringsmiljøet i enkelte klasser? 

3.Skolebestyrelsens rolle i forbindelse med udmøntningen af ”Bekendtgørelse til fremme af god ro 
og orden i Folkeskolen”? 



 

  

 ORDRUP SKOLE 
  

 

  Side 2 af 2 
 

 

6. Trafik  

Opdatering fra skolebestyrelsens arbejdsgruppe vedrørende trafikken omkring skolen. 

Jeanette opdaterede skolebestyrelsen. Det går rigtig godt på Grønnevænge, hvor butlerordningen 
fortsætter et par uger endnu i dette skoleår. Det er dog stadig problematisk på Fredensvej. 

Arbejdsgruppen henvender sig til Gentofte ejendomme ang. trafikken på Fredensvej. 

Der opfordres til at orientere kontaktforældrene om problematikken på Fredensvej. 

 

 

7. Kontaktforældremødet 14. maj  

Planlægning af kontaktforældremødet 14. maj samt afklaring vedrørende deltagere fra bestyrelsen. 

Dagsordenen blev udformet og opgaverne fordelt. 

Deltagere: Anne, Jakob, Tippe, Gorm, Eva, Jeanette, Michala, Hans, Mathilde, Rikke, Henrik og 
Jan 

 

8. Solpolitik – 10 min/ Ordstyrer 

Der har været en forældrehenvendelse vedrørende solpolitik på Ordrup Skole. Skolebestyrelsen 
drøfter behovet for en solpolitik. 

Skolebestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for en solpolitik. 

Skolebestyrelsen opfordrer alle forældre til at smøre deres børn ind i solcreme om morgenen og 
give børnene solcreme med. Lærere og pædagoger vil sørge for at huske børnene på at bruge 
solcreme i løbet af skoledagen og i GFO´en. Hvis der er særlige hensyn, bedes man kontakte 
medarbejderne. Skolebestyrelsen opfordrer medarbejderne til at være ekstra opmærksomme.  

 

9. Ansøgninger fra skolefonden  

Ingen ansøgninger 

 

10. Vejrudsigten  

Vi drøfter kun de punkter, som bestyrelsesmedlemmer har brug for at få afklaret. Økonomi vil 
fremover være på dagsordenen kvartalsvis. 

Økonomi: Fremover kommer der rapporter fra økonomi ultimo marts, maj og september. Dertil 
kommer der en rapport ultimo regnskabsår, dvs. ca. ultimo januar. 

Elevfravær: Ingen kommentarer 

Elevomsætning (ind og udmeldte): Ingen kommentarer 

Sygefravær: Ingen kommentarer 

 

11. Kort nyt  

Formand: Intet nyt 

Medarbejdere: Orientering om afgangsprøver og positiv respons på olympiade på skolens 
trivselsdag 

Ledelse: Planlægning af fagfordeling, afslutning af skoleår og nyt skoleår. 

12. Eventuelt: Det ligger ude for skolens ansvarsområde at udlevere skærmbriller 

 


