Deltagere:
Anne Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (forælder)
Camilla Beck Jørgensen (forælder)
Christina Haubt Brar (forælder)
Frederikke Stolbjerg (forælder)
James Bannan (forælder)
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder)
Lena Berger Frederiksen (forælder)
Erik Mollerup (ekstern)
Bente Asmund Hansen (medarbejderrepræsentant)
Maria Øvlisen (medarbejderrepræsentant)

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 23.08 2021
Tid: Kl. 17:30-2030

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Christian Bech (souschef)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Christian Bech
Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

1.

Velkommen og
skolestart

Orientering

15
min

Mødet startede med en kort præsentationsrunde. Mødet var
det første for Mette som er nystartet skoleleder. Mette
fortalte, hvordan hun har oplevet sin opstart på skolen –
noget hun også har skrevet ud til alle forældre i et samlet
skriv.

17.
30

Præsentation af ny AMR for lærerne, Maria.
Mette fortalte, at man har valgt ikke at slå den ledige stilling
som afdelingsleder og SFO-leder op, før der skabt et godt og
grundigt overblik over, hvad denne stilling skal rumme og
indeholde.

2.

Mødekalender
Bilag 1

Orientering,
evt.
drøftelse og
beslutning

10
min

Møderækken blev besluttet.

Budgetforslag
2022
(høringssvar)
Bilag 2a og 2b

Orientering,
drøftelse og
beslutning

40
min

Bestyrelsen udarbejder et høringssvar, som beskriver de
områder, som bestyrelsen vurderer,der skal gøres
opmærksom på. Mette undersøger forholdene omkring
skrænten og de gynger, som ikke er blevet genetableret efter
nedtagelse. Erik vender tilbage med svar på en række
konkrete spørgsmål.

17.
45
3.
17.
55

4.

Workshop med
Skole & Forældre

Drøftelse og
beslutning

20
min

18.
35
18.
55

Spisning

5.

Skolebestyrelsens
ønsker til temaer i
dette skoleår

19.
15

Der er et ønske i bestyrelsen om at afholde en dags
workshop. Denne workshop afholdes i løbet af efteråret.
Lena tager kontakt til Skole og Forældre og koordinerer.

20
min

Drøftelse,

30
min

Jesper spurgte bestyrelsen, hvordan de ønsker at blive
orienteret omkring den økonomiske situation. Jesper giver
bestyrelsen et indblik på det kommende bestyrelsesmøde og
herefter besluttes det, hvor ofte der skal gives bestyrelsen
info.
Nedenstående punkter indtænkes som temaer for
bestyrelsens arbejde i dette skoleår:
SFO og SFK.
Traditioner.
Kommunikation.
Inklusion og ressourceteamet.

6.

Kontaktforældrem
øder

Drøftelse og
beslutning

15
min

Der indkaldes til et arbejdsgruppemøde, som skal planlægge
og koordinere kontaktforældremødernes afvikling.
Lena, Christina, Frederikke, Camilla, Bente og Mette

Information

Orientering

15
min

• Skoleleder:
Mette orienterede om en enkelt vakant lærerstilling. Der har
dags dato været afholdt ansættelsessamtaler, som desværre
ikke resulterede i en ansættelse. Stillingen vil blive
genopslået.

19.
45
7.
20.
00

Der afholdes elevrådsmøde d. 24/8 og herefter skal det
konstitueres, og der skal også findes elevrepræsentanter til
bestyrelsen.
• SFO
Fra denne uge er der opstart af værksteder, som skal være
en del af det daglige tilbud, som børnene møder.
Mette er i fuld gang med at danne sig overblik over
hverdagen i SFO.
• Formand
Lena skal deltage i en paneldebat på Rudersdal Folkemøde
om stigende mistrivsel hos børn og unge.
• TR/AMR
Bente orienterede bestyrelsen om den nye arbejdstidsaftale
på lærerområdet, lokalaftalen for Rudersdal og skoleplanen
for Vedbæk Skole. Hele dette arbejde er kommet sent i gang
og lige nu er lærernes opgaveoversigter ikke endeligt

tilpasset, men der er gode drøftelser mellem ledelse og
medarbejdergruppe om, at dette snarligt er kommet på plads.

8.
20.
15

Eventuelt

Orientering

10
min

-

