Deltagere:
Anne Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (forælder)
Camilla Beck Jørgensen (forælder) - afbud
Christina Haupt Brar (forælder)
Frederikke Stolbjerg (forælder) - afbud
James Bannan (forælder) - afbud
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder)
Peter Lemmich (ekstern)
Lena Berger Frederiksen (forælder)
Bente Asmund Hansen (medarbejderrepræsentant)
Maria Øvlisen (medarbejderrepræsentant)
Malthe Kreilgaard (elevrådsrepræsentant)
Lauge Stolbjerg (elevrådsrepræsentant)

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 25.4.2022
Tid: Kl. 17:00-20:00
Kommende møder:
30.maj 2022

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Britt Jønstrup (souschef)
Jacob Petersen (afdelingsleder)
Jesper Voss Jacobsen (administrativ leder)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Britt Jønstrup
Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

1.

Elevråd

Orienteri
ng og
evt.
drøftelse

20
min

Elevrådets sidste møde:
Icebreaker øvelse som gik rigtig fint – formål at lære
hinanden endnu bedre at kende.
Talt om masterplanen – der var spørgsmål fra RFE, som
Malthe skulle have elevrådets input til.
Evaluering af julebold – eleverne er glade for arrangementet
og det er godt, at man blandes med andre børn, man ikke
kender så godt – skaber fællesskab.
Valgkampagne ift. næste skoleår – hvad skal der siges ude i
klasserne, så vi får de rigtige repræsentanter ind, som har
lyst til det arbejde.

17.
00

Der var:
Ønske om at have fællesuge på skolen
Ønske om en elevrådsworkshop

2.
17.
20

Fælles årsmøde for
alle forældre
Dato og tidspunkt
Drøftelse af indhold

Drøftels
e og
beslutni
ng

30
min

Sommermødet med kontaktforældrene er et åbent møde,
hvor alle forældre kan deltage.
Dagsordenen er opbygget omkring et tema, årsberetning og
tidligere resultater fra afgangsprøven.
Tema - hvad sætter vi fokus på i det kommende skoleår – fx
traditioner, kommunikation, digitale værktøjer (ipads).

1

Vi går videre med et tema omkring de sociale medier, Lena
undersøger oplægsholder.
9. juni 2022 (alternativt 14. juni 2022) – Lena skriver ud.
3.
17.
50

Planlægning af
kommende skoleår
Status

Orienteri
ng og
drøftelse

15
min

Status:
- Vi har tidligere talt om fordelen/ulempen ved en lang
skoledag for udskolingseleverne (14.45/15.30) – det
afhænger af muligheden for at afholde møder for
medarbejderne en dag tidligt (14.00-16.00). Udmelding
kommer snart.
- Skoleplanen er under udarbejdelse. Ledelsen har lavet
udkast til skoleplanen og samarbejder med TR/Bente i den
videre proces.
- Fagfordelingsproces – alle medarbejdere har haft
individuelle samtaler med Mette, Jacob og Britt omkring
muligheder og ideer til kommende skoleår. Ledelsen går
videre med dette og kommer med udkast til fagfordelingen.
- Vi er landet på 45/90 min lektioner.
Evt.
Præsentation af meebook – årsplan, forløb og evt. ugeplan
for forældrene tænkes ind på forældremøderne i starten af
kommende skoleår. Samt en italesættelse af, hvad det
gensidige ansvar er.

Spisning

15
min

18.
05
4.

Økonomi

18.
20

Gennemgang af
nøgletal og budget
Information om
overførsler
Bilag 1

Orienteri
ng og
drøftelse

45
min

Se bilag med status og økonomi.
Vi forventer mindre underskud i 2022 end oprindeligt
budgetteret.
Vi har fået lov til at overføre midler fra sidste skoleår – men vi
skal være opmærksomme på næste budgetår, om der er
overførselsret eller ej.
Tildelte midler ifm. CO-teaching klassen kommer med til
næste budgetgennemgang.
Efterspørgsel på om vi kan få præsenteret nøgletal ift.
sygefravær, vakante stillinger og vikarbudget – indblik i
sammenhængen. Vi har Tableau, som kan vise
ovenstående, men det er stadigvæk under udvikling (kan
forhåbentlig snart anvendes).
Ønske om vi kan få et sammenligningsgrundlag fra tidligere
skoleår, så vi kan få overblik over, om det er mere eller
mindre forbrug end tidligere.

2

Vi skal være opmærksomme på økonomien i efteråret og
hvis der evt. skal overføres til fx anlægsudgifter.

5.
19.
05

§ 17, stk. 4 udvalg
Vedbæk
Visionsudvalg

Drøftels
e og
beslutni
ng

10
min

Mødefrekvens – ca. en gang månedligt. Møderne vil blive
tematiseret med oplæg.

Valg af forældrevalgt
repræsentant, som
kan deltage i udvalget

6.
19.
15

Information

Visionsplan for Vedbæk som går på tværs af de forskellige
sektorer. Udvalget er nedsat for et par år.

Lena repræsenterer Vedbæk Skole.

Orienteri
ng

30
min

Mette / Skoleleder:
- Bestilt legetårn fra HAGS – forventer at det er klart til efter
sommerferien.
- Skolebestyrelsesvalg – 5 på valg / 2 der ikke er.
Der er en interesseret kandidat.
- Ansættelser: Christian, vores nye pædagog er startet i SFK
(sammen med Louise).
Vi har ikke mange ansøgninger til pædagogstillingerne, så vi
har genopslag, og vi må i mellemtiden finde midlertidige
løsninger. Vi søger også pædagogmedhjælpere.
-Vi har langtidssygemelding i 0. klasse teamet, som har skabt
lidt uro, da vi bliver nødt til at tage personale ud til miniskole
også.
- Møde med de nye miniskolebørn og forældre gik rigtig godt.
Forældrene var i multisalen med Mette og Jacob – og
børnene var i de tre nye grupper med personalet og lavede
små aktiviteter. Der var god stemning og positiv respons. Til
mødet var der punkter omkring kommunikation, fællesskab
(øje for de andre), at alle hilser på hinanden og den
gensidige opgave med at støtte børnene (fx at bære
skoletasken osv.).
Der har været mange forældrehenvendelser på
gruppedannelsen (de tre grupper), men der ændres ikke på
forhånd på grupperne.
- Gøngehuset har spurgt til ledige lokaler på skolen, men
pga. de nye grupper har vi ikke lokaler til rådighed.
- Der er lige kommet elevprognoser ud for skoleåret 23/24,
og der er tale om at lave fleksible skoledistrikter, da der lige
nu ikke er udgangspunkt for bæredygtige klasser på Trørød
og Vedbæk Skole.
Bente / TR:
- Der er god kontakt til ledelsen i arbejdet med fagfordelingen
(men der er meget med i bagagen fra tidligere
fagfordelingsprocesser, som vi hele tiden er opmærksomme
på)

3

Maria / AMR:
- Der var forårsfest i fredags - hyggeligt socialt arrangement.
- Der kan søges penge til fællesskabende arrangementer –
der har været Italiensk aften med madlavning.
- Julebold samler både elever og voksne
Lena / Bestyrelsesformand:
- Der kommer nyt bålhus, som vi deler med børnehaven
(låge i hegnet så børnehaven også kan anvende bålhuset).
- Høringssvar til masterplanen senest d. 6. maj. Vi tager
udgangspunkt i tidligere skrivelser omkring vedligehold
(tunge poster). Ønske om at der også tildeles midler til
Vedbæk Skole.
Fælles høringssvar fra skolerne omkring principperne for
masterplanen.

7.

Eventuelt

Orienteri
ng

10
min

Intet til eventuelt

19.
45

4

