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Nr.
Punkt
Pkt. 1 – Informationer

Referat
Ledelsen:
Opstart for 0.-4. årgang
Medarbejdere og elever opdelt i bobler, som gør at klasserne er sammen
med de samme voksne hele skoledag og i SFO
Det er en sårbar løsning ift. Vikardækning
Mette fortæller, at det er glade børn, som er mødt ind. Det er nemt for
eleverne at navigere i, at man må være sammen med klassekammeraterne
nogenlunde frit
Der bliver spurgt om der er forældre som fravælger at deres børn skal
møde ind. Dette er ikke tilfældet
Status på skolen
Det er stadig en udfordring at man ikke kan mødes fysisk, men der
kommunikeres tydeligt på skrift. Der har været en proces omkring
etableringen af en fagfordelingsproces af næste skoleår.
Der er lavet en timetalsplan, hvor timetallet på Vedbæk Skole holdes op i
mod det ministerielle timetal.
Der er god stemning og stor arbejdslyst ind i de mange forandringer, som
der har været i forbindelse med onlineundervisning, og genåbningen af
skolen.
Der er ansat en barselsvikar for Louise. Han hedder Aske og er startet op
med timer fra dags dato.
Zana fortæller, at det har været en god oplevelse at starte op og at
genåbningen af skolen har båret præg af hygge at få eleverne godt ind i de
nye rammer.
Elevråd:
Der har været afholdt elevrådsmøde, hvor man har evalueret på
onlineundervisningen - både hvad der fungerer og hvad der er svært.
Det blev også drøftet hvad elevrådet tænker, der skal være fokus på, når
man kommer tilbage i skole.
Der var en drøftelse omkring hvordan man kan have fokus det fysiske
fællesskab eleverne imellem.

Pkt 2

UPV –
uddannelsesparath
edsvurdering

Christian fremlagde bestyrelsen, hvordan der på Vedbæk Skole arbejdes
med uddannelsesparathedsvurdering. Det var et fokus på hvilke initiativer
der igangsættes omkring de elever, som er vurderet ikkeuddannelsesparate.

Pkt 3

Tilbagemelding på
evaluering af
fjernundervisning

Der er generelt stor tilfredshed med fjernundervisning, men der opleves
også en “mætning” hos eleverne og forældrene.
Der kigges på om der skal omorganiseres i skemaer og indhold, så det
tilpasses elevernes ændrede behov for undervisning.

Pkt 4

Oplæg til
kontaktforældremø
de

Møderne forventes at blive afholdt på Teams og dette gør selvfølgelig
noget ved indhold og form. Lena og Heidi udpeger en dato for
kontaktforældremødet og udmelder herefter.

Der er koordineret mulighed for test af skolens medarbejdere to gange
ugentligt. Denne testning foregår på skolen.
6.

Udvalgsarbejde i to
grupper

7.

Evt.

Der blev igangsat udvalgsarbejde omkring:
- Princip om kommunikation
- Kontaktforældrerollen på Vedbæk Skole
Der er koordineret mulighed for test af skolens medarbejdere to gange
ugentligt. Denne testning foregår på skolen.

