Tilstedeværende: Nanna, Mette, Charlotte, Christian, Erik,
Jens, Lena, Anne, Christina

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 21.10 2019
Tid: Start kl. 17:00-20:00

Referent: Christian Bech

Dagsorden udarbejdet af:
Charlotte Brüchmann
Nr.

Punkt

Hvem
fører
ordet?

1.

Velkommen og
faste punkter

BE

tid

Beslutning og hvem gør hvad

Velkommen
Elevtallet er på nuværende tidspunkt 510 elever.
Økonomi: Vi holder os til vores plan for budgetlægningen i
dette kalenderår, som muliggør det ønskede resultat for
nedbringelsen af underskuddet.
Der er lavet et forløbigt budget for næste kalenderår, dog er
der enkelte forudsætninger og estimater, som endnu ikke
kendes og som vil virke afgørende ind på budgettet.
Sygefravær: Sygefraværet er for nuværende 3,1 % i dette år,
som både er lavere end gennemsnittet fra sidste år samt under
måltallet for kommunen.
Skoledata: På UVM er der et dashboard, som viser en lang
række data, som vi finder interessante. Den kan findes på
uddannelsesstatestik. Denne information kan findes på skolens
hjemmeside.

2.

Skolestruktur

Lena
CH

Der afventes den endelige politiske beslutningstagen omkring
den ændrede skolestruktur.
Lena spørger Erik Mollerup (kommunal repræsentant) ind til,
hvad der vil ske på skoleområdet og navnlig Vedbæk Skole,
hvis der ikke laves strukturelle tilpasninger? Vil det betyde at
skolerne selv skal finde besparelserne? Erik tager
spørgsmålene med videre til den fortsatte politiske drøftelse af
fremtidige skolestruktur i Rudersdal.
Der bliver spurgt ind til om der kan blive indtænkt fra politisk
hold, er tænkt at der skulle være en daginstitution på Vedbæk
Skole.

3.

Skolestart

CH
BE
MP

Medarbejdere
Vi har ansat Søren Møller pr. 1/11. Han skal have
matematiktimer og naturfag i udskolingen.
Vi har ansat to nye lærere Bo og Lars. De har timer primært på
mellemtrinnet.
SP har fået orlov i de næste 3 måneder - gældende fra 1/11
Eva Hørning har opsagt sin stilling som inklusionspædagog pr.
1/11
Camilla O’niell er kommet tilbage fra barsel i medio september
Kontaktforældremøde for nyvalgte bliver afholdt d. 7/11
klokken 8.15 - 9.00
Skolen inviterer.
Kontaktforældremøde for alle kontaktforældre 13/11
klokken 17.00-19.00
Skolen inviterer
AULA
Der var en kort drøftelse omkring brugen af Aula. Det er stadig
meget nyt, og bestyrelsen har brug for at lære systemet bedre
at kende før vi kan forholde os til det.

4

Kantine

CH

Der er indgået et samarbejde med Niklas omkring en
overtagelse af kantinedriften. Vi håber på, at han kan være klar
til at starte op i starten af november 2019.

5

Arbejdsgrupper

CH

Budget & Økonomi: Videre arbejde med arbejdsgrupper

udskydes indtil første møde i den nye bestyrelse har
været afholdt 4. November
Opgaven: At sikre en sund og god økonomi for skolen, der gør
at vi både får tilbagebetalt gæld, og udvikler skoler
Medlemmer
Anette, Lena, Charlotte, Jens, Christina
Den sunde elev:
Opgaven: Opfølgning og hvilke steder i skolen kan vi se det?
Beskrivelse og hvad vi gør i praksis
Fx motionsdag, rynkebyløb, minus rygning
Kunne vi tænke det mere ind?
Medlemmer:
Christian, Mette, Lena, ??
Lejrskoler og hytteture:
Opgaven: I kommunalt regi ligger en anvisning

Men hvis vi nu gerne vil ”sprede” det mere ud... hvordan kunne
vi så tænke det? Kunne vi etablere et samarbejde med
natursteder og have fast overnatning i skove/shelter mm
Medlemmer:
Charlotte + ????
Faste elementer på årgangene
Opgaven: Fokus på hvad der sker af særlige tiltag for de enkelt
e årgange, både af faglige ”events” og andre ”events”
Hvad kunne vi godt tænke os?
Skal arbejde med blandt personalet også
Medlemmer:
Mette, Christian, Charlotte ????
Driftsfællesskaber
Opgaven: Skolerne kommer til at arbejde med
driftsfællesskaber – det ligger helt fast
Men hvordan kunne vi se det i Vedbæk Skole regi?
Formålet er at være lidt på forkant med en opgave, der
kommer fra kommunalt hold lige om lidt
Medlemmer:
Charlotte + ????
ER DER FORSLAG TIL FLERE GRUPPER
Beskrivelse af opgaven
Hvem er med

For alle arbejdsgrupper – få mødedatoer lagt fast i en kalender
nu, så vi får gang i vores arbejdsgrupper

6

Valg til
bestyrelsen

Lena

Der har været afholdt møde med de opstillede kandidater til
skolebestyrelsen. Der er to pladser, som skal besættes, og der
er tre der har meldt deres kandidatur og en som ønsker at
være suppleant. Njal trækker sig som medlem af
bestyrelsen og bliver istedet suppleant. Det betyder, at alle
tre opstillede er nye medlemmer af bestyrelsen, og at der nu

er 2 suppleanter. Charlotte informerer om den nye
bestyrelse på AULA.
7

Gennemgang af
årskalender for
skolebestyrelsen

8

eventuelt

CH,
BE

Årskalender skal laves færdig

Der har været afholdt et møde om unge og alkohol for forældre
og elever på 8.årgang. Det var godt og anderledes
arrangement, som satte fint fokus på udfordringen med unge
og alkohol

Erik fortalte at der skal opstartes en borgerproces omkring den
videre drift af biblioteket på Vedbæk Skole. Der er derfor ikke
taget endelige beslutninger omkring folkebibliotek på Vedbæk
Skole.
Mette fortalte kort om skolens sagsgang, når der arbejdes i
skolens ressourceteam. Her er der blevet besluttet en ny
struktur
Der var en drøftelse omkring fraværsregistrering og hvordan vi
som skole arbejder med elevregistrering. Der bliver udarbejdet
et skriv til alle forældre, som sendes ud på Aula snarest.
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

03.02 2020 – kl. 17.00 til 20.00

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.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 15:00-20:00 Workshop skolebestyrelsen

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

kl. 15:00-20:00 Workshop skolebestyrelsen

Off.

kl. 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde

Off.

Oktober
Mandag den 07-10-19

November
Mandag den 04-11-19

December
Mandag den 02-12-19

Januar
Mandag den 06-01-20

Februar
Mandag den 03-02-20

Marts
Mandag den 02-03-20

April
Mandag den 27-04-20

Maj
Mandag den 25-05-20

Juni
Mandag den 15-06-20

