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

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 15.6.2022
Tid: Kl. 17:00-20:00
Jægerhuset
Dronninggårds Allé 126A
2840 Holte

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Britt Jønstrup (souschef)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Britt Jønstrup
Afbud:
Frederikke Stolbjerg (forælder)
Anne Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (forælder)

Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

0.

Orienteri
ng

15
min

Velkommen til Peter Hansen og herefter kort præsentation af
alle.

17.
00

Velkommen til Peter
Hansen,
forældrerepræsenta
nt i bestyrelsen

1.

Konstituering

Drøftels
e og
beslutni
ng

15
min

Konstituering – enig skolebestyrelse
Lena Berger Frederiksen - formand
Jens Kloppenborg-Skrumsager – næstformand

17.
15

-Bente Asmund Hansen er ligeledes blevet genvalgt.
Maria Øvlisen skal først genvælges til næste skoleår.
Der er elevrådsvalg i den kommende uge.

2.
17.
30

Møderække
skoleåret 22/23
Bilag 1

Drøftels
e og
erfarings
udveksli
ng

15
min

Møderækken er godkendt med undtagelse af et enkelt møde,
som skal flyttes:
d. 31/10 flyttes pga. halloween. Mødet flyttes til den 7/11-22.
Møderne starter fremover kl.17.15, da personalemøderne på
skolen er blevet flyttet, så de først slutter kl.17.00
Der skal planlægges:
Kontaktforældremøde

Temamøde omkring digital dannelse
Temamødet omkring digital dannelse - hvilke forventninger er
der ift. arbejdet med digital dannelse i skolen? Som skole
udleverer vi ligeledes iPad, hvor vi også har et digitalt ansvar
– og samtidig er der ansvaret fra forælderens side.
Emnet har ofte været en del af ”uge 6 temaerne” / flexuger.
Hvis hensigten med mødet omkring digital dannelse er at
være et inspirerende oplæg til forældrene – så kan det godt
placeres i efteråret. Vi går efter mandag d. 14/11 kl.17.00.
Lena vender tilbage.
Forældremøder er pt placeret fra d. 21 august til 15.
september (vi mangler at få tilbagemelding fra 3 årgange).
3.

Årsberetning

18.
00

Orienteri
ng og
drøftelse

15
min

Lena arbejder på et udkast i weekenden.
Gode forslag til årsberetningen:
Afsnit med gode overskrifter evt. understøttet af små ikoner.
Data – både faglige resultater og trivselsundersøgelse.
Skabe opmærksomhed på SB flotte arbejde – med
fremhævning af hvad der er arbejdet med i år.
Kontaktforældrenes rolle i skolen.
Fysiske ændringer på skolen med legepladsen mm.
Der kunne evt. tilføjes et medarbejderafsnit og elevråds
afsnit.
Skriv endelig hvis I har flere input.

4.
18.
15

Information

Orienteri
ng

10
min

Mette:
Ansættelser:
Vi har ansat to til vores ressourceteam, som starter 1/8 –
deltidsansættelser.
Vi har ansat en lærer, som primært har timer i indskolingen.
Vi har haft en god ansættelsessamtale med en pædagog. Vi
vil gerne ansætte personen, men vi afventer svar.
Vi har haft svært ved at rekruttere pædagoger, så denne
gang fik vi hjælp fra en forældre til at lave et nyt ”kæk”
stillingsopslag.
Vi er meget glade for ansættelserne!
Fagfordelingen er nu færdig, og der bliver nu indkaldt til
opgaveoversigtssamtaler inden ferien.
Sygefravær – der er ikke de store ændringer.
Bente:
Der er god stemning, og der virker til, at der er ro på.

5.

Eventuelt

18.
25
18.
30

Spisning

Orienteri
ng

5
min

-

