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SKOLEBESTYRELSEN – HVEM ER VI

Tippe K.V. Eisner (formand)

Hanne Davidsen Jensen (næstformand)

Michala Røder (KF-koordinator)

Jeanette Irene Nielsen (trafik-butlerordning)

Henrik Thormod Andersen

Rikke Kirstine Overskov

Gorm Jensen

2 elevrepræsentanter – Josephine og Markus

2 medarbejderrepræsentanter – Louise og Jan 
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HVAD HAR VI ARBEJDET MED?

Faste opgaver

• årshjul

• orientering om skolens indsatsområder i indeværende skoleår: 

oskolens arbejde med PLF (professionelle læringsfællesskaber) 

o”Fremtidens Udskoling”

• sommerfesten, KF-møder, butlerordning, timefordelingsplan, feriekalender, 
klassedannelse på 8. årgang

• følger løbende udviklingen i hhv. elev til- og fragang, fravær blandt hhv. 
medarbejdere og elever samt skolens økonomi

Tilsyn

• økonomi 

• faglig aktivitet v. arbejdet med afgangsprøver og testopfølgning

• trivsel

• princippet for klassedannelse – revideret layout
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HVAD HAR VI MERE ARBEJDET MED? 

Udefrakommende opgaver

 div. høringssvar: vedr. valgperiode for forældrevalgte 
skolebestyrelsesmedlemmer; regler for stedfortrædere; og ét samlet 
skoledistrikt 

 lancering af AULA

 nye regler vedr. elevfravær

Andet

 valg til SB

 kvalitetsrapport (hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på kommuneniveau for 

skoleområdet)

 ansættelse af hhv. ny udskolingsleder og viceskoleleder 

 “coronaskole”
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ØKONOMI

Skole, GFO og FC gik ud af 2019 med et samlet overskud på 388.000,-
vOS er nu gældfri!

Årets resultat var reelt et overskud på 775.000, men kommunal-
bestyrelsen har i år besluttet at tilbageholde halvdelen af skolens 
overskud fra 2019. Dette gælder alle skoler i kommunen. 

Fortsat faldende elevtal i kommunen og på landsplan generelt - OS dog 
rimelig godt stillet, sammenlignet med andre skoler 

Dette skoleår i alt 788 elever (pr 5/9-2019)

Der er planlagt med tre nye børnehaveklasser på Ordrup Skole i 2020 
og fire 8. klasser (pga. 2 nye klasser med det 5-årige gymnasieforløb)
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TAK TIL

JER!

• de altid aktive elevrødder!

• de(n) aktive og passionerede medarbejdere og ledelse!

• de aktive forældre – både jer KF’ere, butlerforældrene i
indskolingen, og ude i klasserne generelt!

• de engagerede SB-medlemmer!
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