
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Vedbæk Skole 
Dato: 25.10.2021 
Tid: Kl. 17:00-20:00 

Deltagere:  
Anne Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (forælder) 
Camilla Beck Jørgensen (forælder)  
Christina Haubt Brar (forælder) 
Frederikke Stolbjerg (forælder) 
James Bannan (forælder) 
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder) - Afbud 
Lena Berger Frederiksen (forælder) 
Erik Mollerup (ekstern) - Afbud 
Bente Asmund Hansen (medarbejderrepræsentant) 
Maria Øvlisen (medarbejderrepræsentant) 
Malthe Kreilgaard (elevrådsrepræsentant) 
Lauge Stolbjerg (elevrådsrepræsentant) 
 
Sekretariat: 
Mette Breschel (skoleleder) 
Jesper Voss Jacobsen (administrativ leder)  
 
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen 
 
Referent: Jesper Voss Jacobsen 

Nr. Punkt Punktets 
karakter 

Tid Referat 

1. 
 
17.
00 

Elevråd Orientering 
og evt. 
drøftelse 

20 
min 

Elevrådet har på det sidste møde talt om flg. som også har 
været oppe på Rudersdal Fælles Elevråd: 
Alle elever bør udfordres på deres eget niveau. 
Undervisningen bør være virkelighedsnær. 
 
Elevrådet har evalueret skolens traditioner 
Trimiade: det er godt, at store og små er sammen. 
Skolens fødselsdag: Lidt træls med dansen. 
Sommerafslutning: Det er blevet fedt, men måske lidt for 
langt. 
Juleafslutning: Der er også godt men også lidt langt. 
Skolernes motionsdag og Rynkebyløbet. Det er lidt for meget 
med to løbedage. Rynkebyløbet er fedt, fordi man løber for et 
formål. 
Juleklippedag: Alle synes det er super-super fedt. 
Nogen synes kirketuren bør rykkes til hallen, der er lidt langt 
til kirken.  
Julebold: alle synes det er megafedt. Det vil de små også 
gerne. 
 
Evalueringen gav anledning til at se på skolernes 
motionsdag. Kan det arrangeres anderledes og evt. kan der 
være et formål med løbet? 
 
Forslag til nye traditioner: 



 

 

Markedsdag 
Julebold for afdeling 1 
Trimiade, bare med sport 
Besøgsdag hvor der bliver præsenteret forskellige job. 
 
Der er kommet en elevrådsvæg med dagsordner og referater 
og info om, hvad elevrådet arbejder med.  
 
Elevrådet afholder en workshopdag, hvor elevrådet arbejder 
med de områder, de vil arbejde med i år. 
 
Ønsker fra elevrådet: 
Nyt legetårn 
Samle skrald dag 
6. klasserne ønsker mere økologi og har udarbejdet flere 
forslag til dette. 
Flere fodboldmål på den store græsplæne (gerne 8 mands 
mål). 
Ønske om gallafest for 8.-9.årgang. 

2. 
 
17.
20 

Økonomistatus  
 
Gennemgang af 
Tableau (Nøgletal 
dashboard). 
 
Bestyrelsen 
ønsker at få 
nøgletal sendt ud 
inden mødet. 
 
Bilag. 

Orientering 
og drøftelse 

30 
min 

Driftsoverskud forventes for 2021. 
 
Elevtallet er lidt lavere end forventet, men der er kalkuleret 
med det på forhånd, så det betyder ikke noget for det 
samlede resultat. 
 
I Tableau kan skolebestyrelsen også få vist f.eks. 
sygefraværsstatistik og lønforbrug til vikarer.  
 
Ønske om at få vist sygefravær samlet med andre 
skoler/kommunen som helhed. 
Ønske om at få statistik for elevtal ind i Tableau.  
 
Tableau er et kommunalt værktøj, som fortsat er under 
udvikling. 
 
Økonomi sættes på igen til februar, hvor vi har elevtallet. 
 

3. 
 
17.
50 

Kontaktforældre 
Status 
 
Nyt møde i 
arbejdsgruppen – 
tidspunkt. 
 
Placering af møde 
med 
kontaktforældre i 
forhold til nye 
afdelingslederes 
start på skolen. 

Drøftelse og 
beslutning 
 

15
min 

Bestyrelsen skriver ud om, at der kommer et 
kontaktforældremøde, når der er ansat nye afdelingsledere. 



 

 

18.
35 

Spisning  20 
min 

 

4. 
 
18.
55 

Intromøde nye 
forældre den 
11/11 
 
Bestyrelsens 
deltagelse og 
oplæg. 
 
Modtagelse/Velko
mst samt 
kaffe/the. 
 

Drøftelse og 
beslutning 

15 
min 

Vi starter fællesdelen i vores læringscenter. 
Mette kommer med en kort introduktion. 
Skolebestyrelsen er også på med et kort indslag. 
Præsentation af de voksne der er tilstede fra skolen. 
Den nye film om skolestart vises. 
 
Derefter kører man i tre værksteder: 1) Start i skoledelen, 2) 
SFO 3) forældre om, hvordan det er at starte i skolen og 
elever der fortæller om at gå på Vedbæk Skole. 
 
Vi slutter af med rundvisning på skolen. 
 
Bestyrelsen står for kaffe, te og en dejlig modtagelse. 
Bestyrelsen finder ud af hvilke nøgletal, der skal præsenteres 
i en powerpoint.  

5. 
 
19.
10 

Information Orientering 25 
min 

Skoleleder: 
Vi har i dag haft 1. runde ansættelsessamtaler til de ledige 
lederstillinger. Vi har tilbudt ansættelsen som SFO/SFK og 
indskolings afdelingsleder til en kandidat. Der har været et 
godt felt, og vi regner med at få 
souschef/udskolingsafdelingslederstillingen i hus ved 2. 
runde på onsdag d.27.10. 
 
Der har været 15 ansøgninger til pædagogstillingen. 
Samtaler i morgen. 
 
Formand:  
I forbindelse med skolens udeområder og mere specifikt 
skrænten mod banen og belægninger på skolens område, 
har flere bestyrelsesmedlemmer holdt møde med lokale 
politikere. Politikerne har bedt os komme med en prioritering 
af, hvilke opgaver på skolens udeområder vi vil have løst. 
Det hele skal ses i et større perspektiv, så vi ikke kommer 
med hovsa løsninger. Skrænten holdes ude af dette.  

6. 
 
19.
35 

Eventuelt Orientering 10 
min 

Skolebestyrelsen havde en snak om kommunikation omkring 
et eventuelt efterslæb i læring og trivsel i forbindelse med 
Corona. Skolen har en opmærksomhed på problematikken, 
og Mette skriver om det i et af sine infobreve til forældre. Her 
skriver Mette også, at man altid kan kontakte sine børns 
lærere, hvis man er i tvivl om noget.  
 
Der laves APV på Vedbæk Skole i år. Den proces er ved at 
blive planlagt. 

 


