Deltagere:
Christina Haupt Brar (forælder)
James Bannan (forælder)
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder)
Peter Hansen (forælder)
Lena Berger Frederiksen (forælder)
Frederikke Stolbjerg (forælder)
Anne Haugwitz (forælder)
Bente Asmund Hansen (medarbejderrepræsentant)
Maria Øvlisen (medarbejderrepræsentant)

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 7.11.2022
Tid: Kl. 17:15-20:15
(Workshop med Skole og forældre)

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Britt Jønstrup (souschef)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Britt Jønstrup
Afbud:
Peter Lemmich (ekstern)
Jesper Maar Lange (afdelingsleder)

Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

0.

Elevrådet

Orienteri
ng

10
min

Korte og mere fleksible skoledage – som er et fælles
emne på Rudersdal Fælles elevråd.

17.
15

Der blev arbejdet med: Hvordan kan en skoledag se
ud? Hvad er din drømmeskoledag?
Der var mange gode forslag fra afdelingerne:
Afdeling 2 elever:
LB skal være frivilligt (flextid)
9. årgangs valgfag er lige som en fritidsaktivitet – kan
det ikke være frivilligt – der er ikke karakter i faget
alligevel.
Teams var mere effektiv i perioder – så hvorfor ikke
anvende dette en gang imellem i fagene
Afdeling 1 elever:
Mange timer at sidde ned og skrive, så der kunne være
flere aktive ting i sfo – og så kortere skoledag.
Mødetider – og gerne samme mødetid i hele afdeling 1.

Forskellige arbejdsområder – fx stillerum, grupperum
mm. evt. med fordeling af tidsrum til klasserne, så man
har mulighed for at arbejde der.
Flexuge – at der er mulighed for at være med til at
bestemme emnet.
Flere lektier men kortere skoledag.
Der blev også talt om energireducerende tiltag – forslag
med en ”energiduks”.

1.

Økonomi
Opdateret status

17.
25

Orienteri
ng og
drøftelse

35
min

Orientering omkring økonomisituationen, hvor der er et
større underskud end forventet. Der er tre faktorer der
er særligt gældende:
- Stort øget lønforbrug til vikarer
- Indkøb af legeplads
- Ændringer i tildelingen af generelt løft til
folkeskolen
Se bilag der er sendt ud / samt sygestatistik.
Sygefraværet har været stigende, og der er stor
opmærksomhed på dette fra alle parter.
Drøftelse omkring faktorer, der har påvirkning af
sygefraværet, og hvilke faktorer der evt. spiller ind.
Der bliver lagt en plan for hvordan underskuddet skal
afvikles. Det bliver gennem en længere periode, så det
ikke påvirker den daglige drift.
Der skal nedsættes et økonomiudvalg Peter og James er medlem.

2.
18.
00
–
20.
00

Workshop med
Skole og forældre
Skolebestyrelsens
arbejde med
principper:
• Skolehjemsa
marbejde (1)
• SFO/K (19)

Oplæg
og
gruppea
rbejde

120
min

Vi har indarbejdet mange af de planlagte tilsyn i vores
årshjul. Vi skal i højere grad få ført til referat, når vi har
ført tilsyn, og ligeledes få koblet vores principper op på
vores tilsyn.
Vores principper skal være en del af dagsordenen.
Vi skal være opmærksomme på, at undersøgelser er
ressourcekrævende for skolens ledelse og
medarbejdere. Vi skal lave en prioritering af

undersøgelser, og vi skal være opmærksomme på
hvad vi skal bruge svarene til.
Husk også fokus på succeshistorier og fælles visioner.
Se powerpoint med relevant information fra
gennemgangen.
Peter og James er i udvalg om principper.
3.
20.
0020.
15

Plan for kommende
tilsyn

Drøftels
e og
beslutni
ng

15
min

Punktet udsat.

