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

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 27.09 2021
Tid: Kl. 17:00-20:00

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Christian Bech (souschef) (til kl. 18.00)
Jesper Voss Jacobsen (administrativ leder) (fra kl. 18.00)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Christian Bech/Jesper Voss Jacobsen
Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

1.

Elevråd

Orientering
og evt.
drøftelse

15
min

Elevrådet er blevet konstitueret og Malthe er blevet formand
og Lauge er næstformand

17.
00

På årets første møde er der blevet drøftet:
Indeområder, herunder Wifi og ventilation i klasserne
Udeområder
Affaldssortering
Der er et ønske om øget tilgængelighed til koldt vand – flere
koldvandsstationer.
Det undersøges, om der kan laves ændringer i vedtægterne,
så man er i elevrådet i mere end et år, så der kan være lidt
mere kontinuitet.
Der skal laves en væg, som tilhører elevrådet og som kan
bruges til at informere skolen om elevrådets arbejde.
Formand og næstformand er glade for, at lejrskolerne er
blevet forlænget med én dag.
Der har været stor begejstring omkring flexugerne – både
indholdet har været godt, og det har også været positivt for
skoledagen, at den har været forkortet, da det giver en mere

fokuseret skoledag. Det giver god variation, at der er
flexuger.
Lauge og Malthe har været afsted til Fælleselevrådsmøde,
og her var der også fokus på indeklima på skolerne og
skolernes Wifi-forbindelse.

2.
17.
15

Økonomistatus
Hvilket behov har
bestyrelsen i
forhold til løbende
status på
økonomi?

Drøftelse og
beslutning

20
min

Skoleledelsen forventer, at skolen kommer ud med et
overskud. Pengene vil blive overført til næste års budget,
hvor elever, medarbejdere og bestyrelse vil blive inddraget i,
hvad pengene bruges til i forbindelse med budgetlægning for
2022.
Der er købt nye materialer til SFO/SFK. Der er opgraderet på
maden i SFO. Vi køber gynger inden årets udgang.
Ledelsen har meldt ud til medarbejderne, at økonomien ser
bedre ud end i flere år.
Skolebestyrelsen ønsker en oversigt over udmeldelser. Det
giver vi i forbindelse med økonomioversigt. Vi aftaler, at der
gives oversigt over ind- og udmeldelser hvert kvartal under
punktet økonomi.
Elevrådet spørger ind til en kasse med bolde til hver klasse,
som elevrådet har penge til. Ledelsen går videre med det.
Bestyrelsen vil gerne have en gennemgang af Tableau
(Nøgletal dashboard).
Bestyrelsen ønsker at få nøgletal sendt ud inden mødet.

3.
17.
35

Kontaktforældre
Godkendelse af
Guide
kontaktforældre
(Bilag 1)
Tilbagemelding
fra
arbejdsgruppen
vedrørende møde
med
kontaktforældre

Orientering,
drøftelse og
beslutning

30
min

Der vil være to kontaktforældremøder om året – et om
efteråret og et om foråret.
På efterårsmødet vil der være et fast punkt om det at være
kontaktforældre. Derudover vil der være et punkt om årets
indsatsområder.
På det andet møde vil der være opsamling på
indsatsområder.
Det er intentionen at have et tema på hvert møde for
henholdsvis indskoling og udskoling eller for alle.
På det kommende møde vil temaet være skolens traditioner.
Traditionerne dækker både undervisningen og fritidsdelen.
Første kontaktforældremøde ligger sidst i november.
Arbejdsgruppen vil på deres næste møde revidere skrivelsen
om at være kontaktforældre på Vedbæk Skole.
Hvis man har input til skrivelsen, sender man det til Christina.

4.
18.
05

Workshop med
Skole &
Forældre
Tidspunkt og
indhold
(Bilag 2a og 2b)

Drøftelse og
beslutning

20
min

Lena har kontaktet Skole & Forældre.
De vil gerne komme og holde workshop 4-5 timer fra sen
eftermiddag.
Formålet er at lave en procesplan for arbejdet med principper
og tilsyn.
Til Skole & Forældre foreslår vi principperne for skole/hjem
arbejde, undervisningens organisering og
fællesarrangementer, som udgangspunkt for arbejdet.
Derudover ønsker vi vejledning til udarbejdelsen af et princip
for kommunikation.
Derudover kan indholdet være:
- grundlaget for bestyrelsesarbejdet
- udarbejdelse af en forretningsorden
- Intro til hvorfor man deltager i bestyrelsesarbejdet
Lena laver Doodle for at finde en dato.

18.
25

Spisning

5.

Traditioner
Indledende
drøftelse af
traditioner på
skolen. Hvilken
rolle kan
skolebestyrelsen
have?

18.
45

20
min

Drøftelse

30
min

Der er et ønske om at øge kendskabet og indsigten i skolens
traditioner, så alle ved hvor og hvornår skolen afholder de
årlige traditioner.
Elevrådet fortæller om vigtigheden af at have dage, hvor man
er sammen på tværs på årgange.
Skolens fødselsdag afholdes d. 8/10 klokken 12.10 – 13.10 i
hallen, hvor vi alle danser folkedans.
Bestyrelsen og ledelsen møder ind kl. 7.45 og hilser forældre
og elever velkomne til skolen. Der skrives ud til forældrene,
at der er mulighed for en kop kaffe og en kort snak.
Personalet engagerer kontaktforældrene ifht. lidt lækkert til
fejring i klassen.
Det er ønske fra bestyrelsen, at der i personalegruppen, er et
”genbesøg” af skolens nuværende traditioner og evt. nye
traditioner. Elevrådet skal indtænkes ifht. skolens traditioner.

6.
19.
15

Medarbejdernes
dag den 5.
oktober
Hvad kan vi gøre i
SB?

Drøftelse og
beslutning

15
min

Bestyrelsen finder ud af noget forkælelse til medarbejderne.

7.

Information

Orientering

20
min

•

19.
30

Skoleleder
Der er pt. slået to stillinger op. En pædagogstilling
(samtale 26/10). Pædagogisk afdelingsleder for 0.-5.
klasse og SFO/SFK (samtaler 25. og 27/10).
Derudover har der d.d. været samtaler til den ledige
lærerstilling. Ansættelsesudvalget indstiller en
ansøger til den ledige stilling.
Den 11/11 er der informationsmøde for kommende
forældre til børn, der skal starte i skole i skoleåret
22/23. Skolebestyrelsen deltager. Kommunens
kommunikationskonsulent er med til at udarbejde en
film om skolestart.
Der pt. 54 børn i distriktet.
Gode idéer: Ældre elever fortæller om at gå på
Vedbæk Skole; lav ankomst og arrangement
hyggeligt og imødekommende.
Der har været besøg af arbejdstilsynet. Belægning
ved 2. Og 6. årgang giver muligvis et påbud.

•

SFO/SFK
I morgen er der valg til TR for pædagogerne.
Forældrene giver positive tilbagemeldinger til
pædagogerne.
Der sker et skift i aktiviteter.
Der er opnormeret en smule på ressourcen. Specifikt
er der lidt mere personale på 2.-3. Årg.
Mette er pt. også koordinator for SFO/SFK.
Der er også opgraderet lidt på maden.
SFK kan være lidt sårbart, hvis den ene af
personalet ikke er der.
Der er fokus på mobilpolitik. Den har været rundt om
personalet og er sendt ud til forældrene. Eleverne får
deres mobil, når de har fri fra skole, hvor de kan
skrive korte beskeder med deres forældre, derefter
lægges den væk.
Der er lavet ny fast procedure for nyt personale og
for procedurer i forbindelse med ”tavle-voksen”
opgaven.

•

Formand
Der har været skoleforum med fokus på inklusion og
ressourcearbejdet.
Lena har talt med Henning Bach om midler til
skrænten.
Meldingen til skolen er pt. at der arbejdes med
beplantning på skrænten for at udbedre den. Lena
følger op.

Erik har talt med Miljø og teknikudvalget om
trafiksikkerheden på Henriksholms Alle.
•

8.
19.
50

Eventuelt

Orientering

10
min

TR/AMR
Der skal laves APV i år.

Jens har foreslået, at elever på 5.-6. årg. der grundet Corona
situationen ikke kan svømme, får et tilbud om
svømmeundervisning. Vi tager det op på næste møde.
James opfordrer til, at skolens hjemmeside bliver opdateret –
f.eks. med de aktuelle referater fra skolebestyrelsesmøderne.

