
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde/ 

Vedbæk Skole 
 

Dato: 06.01.20 

Tid: Start kl. 17:00-20:00 

 

Dagsorden udarbejdet af:  

Charlotte Brüchmann 

Tilstedeværende: Nanna, Charlotte, Christian, Jens, Lena, 

Anne, Christina, James, Frederikke, Camilla 

 

 

Referent: Christian Bech 

 

Nr. Punkt Hvem 

fører 

ordet? 

tid Beslutning og hvem gør hvad 

0. Velkommen  Charlotte, 

Lena 

  

1. Nyt fra Charlotte  Elevrådet 

Workshop den 15.01, hvor det overordnede arbejde er, at 

elevrådet producerer materiale til affaldsortering, så denne 

indsats kan komme godt fra land og med ejerskab hos 

”brugerne”  

 

 

Forvaltningen 

Vi har haft besøg af arkitekt, med det formål at se om vi har 

plads til en daginstitution på skolen. Vi har ikke hørt yderligere. 

 

Charlotte – walk and talk med Martin Tinning den 08.01 

Strategi og handleplan besøg den 13.01 

 

Mangler konkrete tal til budget – måske kommet ind, vi skal 

lige have Anette tilbage mandag 

 

Skoleledelsen: 

Nyt skema fra 01.01.20, som har taget hensyn til de fag, som 

har været halvårlige og som derfor skal byttes ud med et andet 

halvårligt fag.  

Der er også prioriteret flere ”gårdvagter” i vores organiserede 

pauser.  

Det foreslås, at der forfattes et skriv som fortæller om den 

øgede prioritering af antallet af voksne i pauserne.  

 

Det kommende skoleår:  Vi ønsker at ændre ordlyden fra  

specialundervisning til STU = særlig tilrettelagt undervisning. 

STU vil fungere som kurser, hvor man som elev kan møde et 

undervisningstilbud, som er tilpasset den mindre gruppe af 

elever som vil modtage STU.  

 

 

 



 

 

 

Workshop for bestyrelsen afholdes d. 26/2 

  

2. CEPOS Lena  Det blev aftalt at punktet genbesøges på et kommende møde.  

3. Elevtal Charlotte 

Lena 

 Elevtallet er pr. dags dato 506.  

4 Politikker og 

principper 

Lena  Proces skal udarbejdes  

5 Markedsdag Anne 

Charlotte 

 Der var en drøftelse af hvordan ”Markedsdagen”, som er en ny 

begivenhed vi ønsker opstartet på Vedbæk Skole, skal tage sig 

ud - Ledelses og medarbejdere vender tilbage med en dato for 

hvornår vi ønsker dagen afviklet.  

 

6 Disciplin, ro og 

orden 

  Der var en drøftelse om hvordan vi på Vedbæk Skole kan have 

et fortsat fokus på Disciplin, ro og orden. Omdrejningspunktet 

for snakken var, hvordan forældrene kan støtte op om de 

nedfældede rammer for den gode skolegang på Vedbæk 

Skole.  

Ledelsen vil deltage kort på forældremøderne i foråret og 

præsenterer skolens ordensregler og principper for den gode 

skolegang.  

 

Dette var en første drøftelse, som vil blive fulgt op af en dybere 

diskussion, hvor også medarbejdere vil drøfte emnet for at 

komme med input til, hvordan vi kan gribe det an fremadrettet.  

7 Fondssøgninger 

til specifikke 

projekter 

  VESKFO har ansøgt FogFonden og har modtaget 20.000 kr. til 

indkøb af materialer til den årlige arbejdsdag.  

 

 

      

8 Budget for det 

kommende år 

  Tallet for nye elever, som starter i 0.klasse ser rigtig fint ud. Vi 

afventer dog det endelige tal, som burde forelægge i februar.  

10 Høringssvar Lena  Ny styrelsesvedtægt  

- Lena laver et skriv til høringssvaret, som udsendes 

bestyrelsen.  

11 Kontaktforældrem

øde opsamling 

  Vi skal arbejde videre med 

Følgende punkter havde flere forældre på som røde: 

1) Digital dannelse  

2) Flere gårdvagter  



 

 

3) Aula og Meebook 

 

Næste skoleår planlagt 2. Årgang kursus – sammen med de 

får Ipads.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på 

princippet for digital dannelse. Arbejdsgruppen består af 

Charlotte, Camilla, Frederikke og Lena  

 

Der afholdes infomøder om Aula og Meebook i løbet af 

vinteren.  

 

 

12 Nye 

medarbejdere 

  Rune: ny lærer på 2. Årgang  

Mai: ny lærer på 5. Årgang  

Merle: starter 1.februar og skal have sprog i mellemtrin og 

udskoling 

Morten: SFO-pædagog og klassepædagog på 2. Årgang.   

14 Evt.   Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af 

workshoppen d. 26/2. Og derfor udgår Bestyrelsesmødet d. 

2/2.  

Helhedsplan/strategi 

Værdier 

Vision 

Mål 

 

 

 

Mødekalender & Årshjul 2019/2020: 

02.09. 2019 – kl. 17.00 til 20.00 

Skolestart 

Bestyrelsesvalg 

Høringssvar 

Årshjul, mødeplan 

21.10. 2019 – kl. 17.00 til 20.00 

Opsamlinger på skolestruktur 

Årskalender 

Bestyrelsessammensætning 

Data & evidens opstart 

04.11. 2019 – workshop fra kl. 15.00 – 20.00 

Plan for skolebesøg – konkrete observation 

Elevstemmen 

Konkret gennemgang af økonomi og budget 

Budget for 2020 

Evidens og data 

... 



 

 

27.11. 2019 – skolebesøg – skolebestyrelsen besøger undervisningen og klasserne 

Kl. 08.10 – 15.10 

 

Dagen er planlagt så den følger efter vores første workshop 

 

02.12 2019 – kl. 17.00 til 20.00 

Fagfordeling til det kommende skoleår 

Indsatser for næste år 

Timeplan m.m. 

Evt. tilpasninger i forhold til budget 

 

06.01 2020 – kl. 17.00 til 20.00 

Årshjul for bestyrelsen 

Nye medarbejdere 

Opfølgning kontaktforældre input 

Budget 

Høringssvar 

Fondsansøgninger 

Evidens og data – opfølgning 

CEPOS 

Elevtal 

 

20.02 2020 – kl. 08.30-15:00 (efterårets workshop flyttet frem) 

 

02.03 2020 – kl. 17.00 til 20.00 

 

27.04 2020 – kl. 17.00 til 20.00 

 

25.05 2020 – workshop fra kl. 15.00 – 20.00 

Indsatser for det kommende skoleår 

 

15.06. 2020 – kl. 17.00 til 20.00 

Status på skema og planlægning af det kommende skoleår 

 

 

 

 

Mødekalender 

 

September   

 
    

 

      Mandag den 02-09-19     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Oktober   

 
    

 

    

http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22434
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22434
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22434
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp


 

 

  Mandag den 07-10-19     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  November   

 
    

 

      Mandag den 04-11-19     kl. 15:00-20:00   Workshop skolebestyrelsen 
 

   Off.         

 
    

 
    

  December   

 
    

 

      Mandag den 02-12-19     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Januar   

 
    

 

      Mandag den 06-01-20     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Februar   

 
    

 

      Mandag den 03-02-20     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Marts   

 
    

 

      Mandag den 02-03-20     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  April   

 
    

 

      Mandag den 27-04-20     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Maj   

 
    

 

      Mandag den 25-05-20     kl. 15:00-20:00   Workshop skolebestyrelsen 
 

   Off.         

 
    

 
    

  Juni   

 
    

 

      Mandag den 15-06-20     kl. 17:00-20:00   Skolebestyrelsesmøde 
 

   Off.         
 

     

http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22435
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22435
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22435
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22436
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22436
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22436
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22437
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22437
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22437
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22438
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22438
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22438
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22439
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22439
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22439
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22440
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22440
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22440
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22441
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22441
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22441
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22442
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22442
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22442
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/AktivitetMoedeOpret.asp
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=Editor.asp&aktId=22443
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetMoedeRedi.asp&aktId=22443
http://vedbaekskole.skoleintra.dk/Infoweb/Skolebest/Kalender/Checkkode.asp?returside=AktivitetSlet.asp&aktId=22443

