Deltagere:
Christina Haupt Brar (forælder)
James Bannan (forælder)
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder)
Peter Hansen (forælder)
Lena Berger Frederiksen (forælder)
Peter Lemmich (ekstern)
Bente Asmund Hansen (medarbejderrepræsentant)
Maria Øvlisen (medarbejderrepræsentant)
Malthe Kreilgaard (elevrådsrepræsentant)
Carmen Hansen (elevrådsrepræsentant)

Skolebestyrelsesmøde
Vedbæk Skole
Dato: 29.8.2022
Tid: Kl. 17:15-20:15

Sekretariat:
Mette Breschel (skoleleder)
Britt Jønstrup (souschef)
Jesper Maar Lange (afdelingsleder)
Mødeleder: Lena Berger Frederiksen
Referent: Jesper Maar Lange
Afbud:
Peter Lemmich (ekstern)
Jens Kloppenborg-Skrumsager (forælder) – kommer senere
James Bannan (forlæder)
Britt Jønstrup (souschef)

Nr.

Punkt

Punktets
karakter

Tid

Referat

0.

Præsentation af alle
Velkommen til
Carmen,
elevrådsrepræsenta
nt

Orienteri
ng

10
min

Præsentationsrunde, særligt til Carmen og Jesper.

Forretningsorden
I valgår drøftes og
godkendes
forretningsordenen
Bilag 1

Drøftels
e og
beslutni
ng

10
min

Forretningsordenen er godkendt.

Budgetforslag 202326 (høringssvar)
Bilag 2

Drøftels
e og
beslutni
ng

30
min

17.
15

1.
17.
25

2.
17.
35

Tidspunktet på bestyrelsesmøder fjernes fra
forretningsordenen på side 2 og dokumentet underskrives på
kommende møde.
Lena præsenterer rammer og vilkår for budgetforslag. Lena
laver første udkast til høringssvar til tirsdag d. 30. August,
som bestyrelsen læser igennem til fredag d. 2. September.
Overordnede tematikker:
1. Anlægsrammen nedjusteres væsentlig fra 300.mio til
160 mio. Ydre forhold gør sig gældende (den urolige
verden vi lever i pt.). MED-udvalget laver et
høringssvar også.

2. Ressourcetildelingsmodellen knyttes efter
klassekvotienten og det rammer Vedbæk Skole. Vi
anbefaler en anden tildelingsmodel, som er mindre
afhængig af klassekvotienten. Vedbæk Skole er
optaget af at fastholde en klassekvotient, som ikke
rammer maks. på 28 elever i hver klasse.

3.
18.
05

Indsatser i skoleåret
22-23
Skolebestyrelsens
fokusområder i dette
skoleår
- Principper,
herunder
tilsyn med
skolens
virksomhed
- Workshop
- Arbejdstid på
bestyrelsesm
øder

Drøftels
e og
beslutni
ng

25
min

Det er skolebestyrelsens intention at starte en proces vedr
revidering af principper, som skal kickstartes i skoleåret 2223
1.
2.
3.
4.

Kommunikation mellem skole og forældre
Traditioner som en vigtig del af skolens DNA
SFO/SFK
Kontaktforældre. Hvad ligger der i den rolle. At få et
overblik strukturen i råd- og udvalg
5. Visionen for skolen. Hvordan skaber vi en kultur som
vi kan forfølge sammen? Hvad er det særlige for
Vedbæk Skole, som gør os forskellige fra andre
skoler?
6. Hvordan kan vi gøre Vedbæk Skole til en skole som
alle elever ønsker at blive på?
Principperne hører til i bestyrelsen, og ledelsen og
medarbejdere har råderum til at sætte konkrete handlinger i
gang ud fra pædagogisk, didaktiske og faglige overvejelser.
Workshop med Skole og Forældre på bestyrelsens møde i
november. Lena undersøger med Skole og Forældre.

4.

Elevråd

18.
30

Spisning

5.

Kontaktforældremø
de den 14/11 kl. 17
Tema: Digital
dannelse

18.
45

Der er blevet valgt ny formand i Rudersdal Fælleselevråd,
nemlig Malte.
Elevrådet har læst skolerapporten.
Ønske om at Mette sender et link ud til skolebestyrelsen til
den film, som Fælleselevrådet har produceret om varieret og
virkelighedsnær undervisning.
Alle eleverne kan rigtig godt lige det nye legeområder, men
har en oplevelse af, at de ældste ikke kan bruge området.
Mette fortæller om, at elevrådet skal inddrages i hvordan
udeområderne fordeles blandt årgangene.
15
min

Drøftels
e

20
min

Alle forældre skal inviteres ind og høre en oplægsholder
omkring Digital dannelse. Det skal på som punkt på næste
bestyrelsesmøde, hvor Lena vender tilbage til bestyrelsen,
når hun har talt med oplægsholder.

Planlægning

5.
19.
05

Traditioner og
mærkedage
Første halvår
Hvilken rolle har SB
Bilag 3

1. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg til justering af
forældreguiden som sendes til bestyrelsen som kan
kommentere på den efterfølgende. Det kommer på til
næste bestyrelsesmøde
2. Forældreguiden skal præsenteres på
forældremøderne og forældrene skal sætte kryds i
kalenderen til 14/11 kl. 17.
3. Forældrene i bestyrelsen er repræsenteret på de
forskellige årgange
4. Måske skal kontaktforældre-begrebet ændres, så
denne rolle får en lidt anderledes funktion.
Orienteri
ng,
drøftelse
og
beslutni
ng

15
min

Særlige mærkedag. Et uddrag som der blev talt om på mødet
Helping hands dage (Førstehjælpsdage)
Julebold
Juleafslutning
Skolens fødselsdag. Kagebord er vigtigt
Morgensang for hele skolen skal drøftes med hele
personalegruppen omkring formålet med morgensang. Det er
ikke en aktiv nedprioritering af morgensang, men en løbende
vurdering af traditioner som skal genetableres efter Coronatiden
Traditioner skal have tid
Uanset om forældrene er tilstede kommer børnene hjem og
fortæller
Skaber en fælles fortælling

6.
19.
20

Information

Orienteri
ng

10
min

Mette orienterer om:
1. Man er i gang med at etablere drift-fællesskaber i
kommunen. Et tværgående team
2. Vi har ansat en ny skolesekretær fra 1. Oktober
3. Vi ansat en ny pædagog
4. Bålhuset er på vej og vi skal dele det med ......
5. Skrænten er reetableret og vi sat i gang at få hegnet
væk.
Lena orienterer om
1. Live-fonden. At udvikle det naturvidenskabelige
fagområde for eleverne på alle klassetrin. Lena
appellere til at vi orienterer os mod materialerne fra
Live-fonden

Tak for mødet til elevrådsrepræsentanterne.

6.
19.
30

Skolestart

Orienteri
ng

10
min

7.
19.
40

Skolerapport

Drøftels
e

25
min

8.

Eventuelt

Orienteri
ng

10
min

20.
05

BSU har bestilt
statusrapport for det
samlede skolevæsen.
De skolevise
rapporter er nu
offentliggjort
Bilag 4a, 4b og 4c

Mette orienterer om til og fraflytning fra Vedbæk Skole samt
de processer der foregår, når elever kommer tilbage til
skolen efter at have gået på en anden skole i nogle år.
Skolens ledelse og medarbejdere har fokus på fællesskabet
samt den enkelte elev, når der skal klasseplaceres.

Skolerapporten drøftes på næste skolebestyrelsesmøde som
flyttes til d. 26. Sep. 18.00-20.30

Skolebestyrelsesmødet flyttes til d. 26. Sep. 2022 kl. 18.0020.30
Workshop 7. November 17.15 (Bestyrelsesmøde)

