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

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 28.3.2022
Tid: Kl. 17:00-20:00

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

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

1.

Elevråd

Orienteri
ng og
evt.
drøftelse

20
min

Borgmesterbesøg hvor Malthe har fortalt om elevrådets
arbejde. Hun var synligt imponeret over det målrettede
arbejde.
Besøg fra et legepladsfirma hvor repræsentanter har
deltaget, tilbud afventes.
Mål og vandposter er indkøbt.
Ved seneste møde har der været fokus på virkelighedsnær
undervisning. Udtrykt ønske om at møde det oftere.

Åben skole

Orienteri
ng og
drøftelse

15
min

Åben skole:
Peter fremlægger et eksempel på samarbejdspartnere til
åben skole.
Et tilbud som ser ud til at være lige til at gå til.

17.
00

2.
17.
20

Dansk
Arbejdsgiverforenin
gs ”Åben
Virksomhed”
koncept til skoler
https://www.aabenv
irksomhed.dk/daskolen

Der er også flere lokale tilbud i databasen.
Det er blevet fremlagt på et lærermøde, og der planlægges
med, at nogle enkelte lærere/klasser afprøver tilbuddene.
Ungeforslag:
Sammen om Rudersdal er kommunens
borgerinddragelsesportal.
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Ungeforslag gennem
Sammen om
Rudersdal.
https://sammenom.ru
dersdal.dk/daDK/projects/ungeborg
erforslag

For unge mellem 15-19 år, kan fremstille begrundede forslag
der kan bringes videre til kommunalbestyrelsen ved x antal
likes.
Spørgsmålet er hvorledes de unge bliver gjort opmærksom
på initiativet.

v/Peter
3.
17.
35

Planlægning af
kommende skoleår
Skoledagens struktur
Valgfag
Bilag 1

Orienteri
ng og
drøftelse

30
min

Reduceret skoledag med 2 timer på 4.-9.årg som
konverteres til 2-voksentimer.
Fra 60 min. til 45 min. lektioner som i vid udstrækning samles
i 90 min. moduler i praksis.
Har været til høring i TRIO og i den samlede lærergruppe.
Fordele:
- At afslutte skoledagen på samme tid på 0.-3. årg.
- At aktiviteterne kan gå i gang på samme tid kort efter
at børnene kommer i SFO
- At understøttende undervisning bedre kan anvendes
formålstjenstlig og ikke spredt ud over for mange fag
- At kunne lægge pause i løbet af eftermiddagens
program
- Fortsat mulighed for fordybelse og større fleksibilitet
- Fornuftig og målrettet brug af ressourcerne
- Lidt længere 10-pause og spisepause
Regneeksempel
1200 færre undervisningstimer på hele skolen svarende til 1
½ årsværk.
Ingen afskedigelser i vente, men justeres ved naturlig
afgang.
SB gør opmærksom på, at fokus fortsat skal være på høj
faglighed og gode resultater. Det må ovenstående justering
ikke ændre på.
Bilag 1 gennemgås
SB giver udtryk for en bekymring vedr. SFK´s vilkår, når der
bliver 3 dage til kl. 14.45, vil det blive svært at holde på
medlemmerne ift. andre fritidsaktiviteter?
SB anmoder om, at der henlægges praktisk-musiske fag til
de sene eftermiddagstimer fremfor øvrige mere bogligt
orienterede fag.
Valgfag
Fortsætter samarbejde på 9.årgang med Trørødskolen. Det
gør, at vi kan tilbyde en bredere vifte af fag.
SB gør opmærksom på, at det tidligere har været forbundet
med en del organisatoriske og strukturelle udfordringer.

2

Spisning
18.
05
4.
18.
20

Co-teaching klasse
kommende 0.årgang

Orienteri
ng

15
min

.

20
min

Co-teaching starter op sammen med de øvrige grupper 1.
maj med i alt 17 børn.
Pt. visiteret 2 børn ud af 4-6 pladser.
Barbara Eikard vil være tilknyttet som bh.kl.leder fra august.
Stilling som medarbejder med specialpædagogiske
kompetencer er ved at blive besat.
Medarbejder til fritidsdelen skal også rekrutteres.
Lokalet er ved at blive indrettet.

Information fra
ledelsen
Bilag 2

SB gør opmærksom på vigtigheden af en balanceret
kommunikation. Åbenhed og klarhed
Lægger op til at alle skolestartere gøres opmærksom på coteaching.
Frederikke vil gerne tages med på råd ift.
kommunikationsopgaven.
SB spørger til evidensen bag co-teaching.

5.

Masterplan i høring

18.
40

SBU har besluttet at
sende Masterplanen i
høring med svarfrist
den 6.maj 2022

Drøftels
e og
beslutni
ng

30
min

Orienteri
ng og
drøftelse

20
min

SB vil gerne lave et høringssvar.
Jens vil forfatte et udkast.

Bilag 3a og 3b
Samt bilag til punkt
14 på SBUmøde den
16/3 - Link: Børne-

og Skoleudvalget Kulturcenter
Mariehøj - Lokale Ib
Spang Olsen
(rudersdal.dk)
6.
19.
10

Orientering om
skolens arbejde med
at skabe en god
skoledag for alle
elever og

Vi ønsker sammen at arbejde for en tillidsfuld forbindelse
mellem skole og hjem.
Blandt andet gennem en dialog med forældre der er
bekymrede for deres barns trivsel.
SB skal henvise forældres henvendelser til skolens ledelse

3

efterfølgende opstart
på drøftelse af nyt
princip
Bilag 4

Mette redegør for vores sanktionsmuligheder jvf.
Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen.
Tidlig og systematisk indsats virker i et samarbejde mellem
skole, forældre og øvrige ressourcer i kommunen (ex. PPR
og familieafd.).
SB udtrykker opmærksomhed på, hvorledes der kan
kommunikeres i rette omfang og på fornuftig vis over for hele
forældregruppen i klassen.
De største frustrationer går ikke nødvendigvis på
kommunikationen, men på en oplevelse af at der ikke
kommer de forventede forbedringer.
Der fremsættes ønsker om at tage ordensreglerne op til
revision på et senere tidspunkt.

6.

Information

Orienteri
ng

25
min

19.
25

Mette / Skoleleder:
Samarbejdet med HAGS lukkes inden længe med etablering
af et nyt legeredskab til 4.-6.årgang.
Bente / TR:
Bente er valgt for en ny periode.
Har gennemført sin TR uddannelse.

7.
19.
50

Eventuelt

Orienteri
ng

5
min

Et medlem fra bestyrelsen skal udpeges til deltagelse i et
paragraf 17 – udvalg vedr. Vedbæk by.
Der udtrykkes stor tilfredshed med og tillid til ledelsens, og
særligt Mettes, arbejde.
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