
Vedbæk Skole 
Skolebestyrelsesmøde  
Dato: 8. marts 2021 kl. 17.00-20.00 

Tilstedeværende: Lena, Jens, Camilla, Christina, 
Frederikke, James, Camilla, Zana, Bente, Heidi, Mette 
og Christian  
Mødeleder: Lena Berger 
Referent: Christian Bech 

Nr. Punkt Ordstyrer Tid Beslutning og hvem gør 
hvad 

1.  Velkommen Lena 5 min.  

2.  Meddelelser 
Bilag: Elevtal + skriftlig 
orientering 

Lena 30 min. Ledelsen:  
Skolestarten for de 
yngste elever er sket 
under de betingelser som 
”bobletanken” gør. Det 
betyder, at det er få 
voksne og med 
begrænset brug af 
udeområderne. 
Medarbejderne knokler 
dog løs og får sat en god 
ramme for skoledagen.  
 
Bestyrelsen blev fremlagt 
procesplanen for 
hvordan, vi arbejder med 
Nationale Tests og 
Trivselsundersøgelsen.  
 
Elevtal: Bestyrelsen blev 
orienteret om det 
nuværende elevtal.  
 
Udearealer: Der var en 
kort drøftelse omkring 
udearealerne og særligt 
rammerne for de ældste 
elever, som lige nu er i en 
forfatning, som ikke 
understøtter 
bevægelsesmuligheder 
og leg.   
 
Hjemmeskole – hvad kan 
vi tage med?  
Vi havde en kort drøftelse 
omkring hvilken læring og 
gode erfaringer vi kan 
tage med os, når alle 
vores elever er tilbage.   
 



Elevråd: afbud  
 

3.  SFO 
Bilag: præsentation + 
princip for SFO/SFK 

Mette 45 min. Mette fremlagde 
modeller for SFO, som 
ledelsen og personalet 
har arbejdet på.  

Der er stort ønske i 
medarbejdergruppen, at 
SFO’en vil være mere 
værkstedsorienteret i sin 
rammesætning.  

Der vil ugentligt blive 
skrevet ud til forældrene 
omkring indholdet i SFO-
dagen.  

Der opleves en stigning af 
børn, som benytter SFK.  

Der var en drøftelse 
omkring den nuværende 
situation, hvor mange 
elever, pga. Corona har 
muligheder for at komme 
tidligere hjem til 
forældrene.  

Bestyrelsen kom med en 
række gode forslag til 
konkrete initiativer, som 
de tænkte kunne blive en 
del af hverdagen i SFO-
tiden.  

4.  Timetalsplan Heidi 30 min.  Godkendelse af ny 
timetalsplan og 
præsentation af tankerne 
bag. Bestyrelsen har 
godkendt timetalsplanen 
for skoleåret 2021-2022 

5.  Udvalgsarbejde i to 
grupper 
Drøftelse i bestyrelsen 
om rollen som 
kontaktforælder 
Bilag: Guide til 
kontaktforældre + 1. 
udkast til princip for 
kommunikation 

Heidi/Christian 30 min. Der blev givet en status 
på processen i de to 
udvalg. Arbejdet med 
principperne pågår og vil 
blive fremlagt på det 
kommende 
bestyrelsesmøde i april  



6.  Oplæg til 
kontaktforældremøde i 
afdelinger (april) 
 
 

Heidi/Lena 30 min. Afdeling 1 
Proces med forældrene 
omkring 
kontaktforældrerollen 
v/Heidi. 40 min 
Proces med forældrene 
omkring SFO/SFK v/ 
Mette&Heidi. 30 min 
    
Afdeling 2 
Proces med forældrene 
omkring 
kontaktforældrerollen 
v/Heidi. 40 min 
 
Lena skriver ud til 
kontaktforældrene om et 
muligt punkt til 
drøftelsen  
 

7.  Evt.  Lena 10 min.  

 


