
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Vedbæk Skole 
Dato: 29.11.2021 
Tid: Kl. 17:00-20:00 

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

Der er kommet bolde og andre ting til klasserne.  

2. 
 
17.
20 

Status for 
læringsmiljø i 
klasserne  
 
Hvordan kan vi 
blive klogere på, 
hvordan det går i 
klasserne, bl.a. i 
forhold til ro til 
læring? James 
indleder. 

Drøftelse 15 
min 

Vi har den Nationale Trivselsmåling, som giver en indikation 
på trivslen på Vedbæk Skole. Den vil ledelsen gerne arbejde 
med sammen med personale og elever og præsentere for 
bestyrelsen. 
Mette beskriver sit generelle indtryk af læringsmiljøet på 
Vedbæk Skole, og at der er god orden og tryghed på 
Vedbæk Skole. Der er også eksempler på, at medarbejderne 
kommer til ledelsen med problemstillinger i forhold til 
læringsmiljøet. I sådanne tilfælde laves der udviklingsplaner, 
hvor det bl.a. vurderes, om der skal tilføres flere ressourcer, 
indsættes specielle kompetencer eller gøres andre tiltag. 
Der er hos personalet en forståelse af, at man kan få den 
hjælp, man har brug for, hvis der er noget, der er svært i 
klassen. 
Ledelsen vil fortsat gøre en indsats for at være ledelse tæt på 
og komme rundt i klasserne, for at øge kendskabet til 
læringsmiljøet og fortsat udvikle det.  
Samtidig vil vi kigge tættere ind i trivselsundersøgelsen. Det 
vil blive den undersøgelse, der foretages i perioden januar-
marts 2022, som bestyrelsen ser nærmere på. Lena og Mette 
koordinerer i forhold til dagsorden.  



 

 

3. 
 
17.
35 

Kontaktforældre
møde 
 
Dato for mødet. 
 
Arbejdsgruppen 
foreslår, at 
skolens traditioner 
nu og i fremtiden 
tages op til 
drøftelse. 
 
 

Drøftelse og 
beslutning 
 

20
min 

Mødet holdes d. 25.1.2022 kl. 17-19. 
Mødet bliver et fælles møder om traditioner. Elevrådets 
arbejde.  
Udvalget laver en ramme for mødet, som de sender til Mette. 
Kontaktforældrene inviteres til at komme med input til 
indholdet i øvrigt. De nye afdelingsledere skal gerne kunne 
deltage, ellers finder vi en ny dato. 
  

4. 
 
17.
55 

Status på 
morgenfravær 
 
Hvordan ser det 
ud med fremmøde 
til tiden om 
morgenen for 
eleverne? 
Jens indleder. 

Drøftelse 15
min 

Bestyrelsen spørger ind til, hvordan det går med, at eleverne 
møder ind om morgen. Et bestyrelsesmedlem har 
observeret, at elever kommer for sent om morgenen. 
Der er i skolens fraværssystem registreret 41 elever, der er 
kommet for sent i dette skoleår. Dette fordeler sig jævnt ud 
over årgangene i udskolingen. De elever, der ofte kommer 
for sent, er kendt af skolen. 
De data, vi har på dette tidspunkt, giver anledning til, at vi 
gerne vil undersøge, hvor stor problemstillingen er. 
Vi vil gerne lægge op til en ensartet registrering af om elever 
kommer for sent. 
Bestyrelsen er enig om, at det er en værdi, at elever møder til 
tiden.  
Skoleledelsen vil arbejde videre med at undersøge, hvilke 
problemstillinger der er i den konkrete hverdag og hvilke 
indsatser, der kan gøres. 
Punktet tages op igen på januarmødet. 
 

18.
10 

Spisning  20 
min 

 

5. 
 
18.
30 

Skolens 
udearealer 
 
Orientering vedr. 
skrænten mod 
banen samt 
udbedring af 
påbud. 
 
Indledende 
drøftelse af 
prioriteringer i 
forhold til 
udvikling af 
skolens 
udearealer i 
forbindelse med 

Orientering 
og drøftelse  

45 
min 

Forhold omkring skrænten 
Der er planer om at lave beplantning på skrænten for at 
forhindre erodering. Størstedelen af skrænten skal hegnes 
af. Dette gøres med et hegn, hvorved der plantes hurtigt 
voksende planter, således at hegnet bliver grønt. Udgiften til 
dette afholdes af ejendomme. 
 
Forhold om påbud 
Det påbud, skolen har fået på at ordne skolens belægning 
flere steder, er blevet behandlet sammen med kommunens 
teknik og miljø afdeling. 
Det er en tilbagevendende problematik med rødderne fra 
platantræerne. 
På et område ud mod boldbanerne vil der blive fjernet en 
bræmme af fliser. For at undgå at området bliver til en 



 

 

Masterplanen i 
praksis. 
 
Bilag 1 
 
 

mudderpøl, og da det er svært at skærme plantebede for 
børneleg, vil området blive belagt med slotsgrus. 
Ud over dette område er der flere mindre områder, hvor der 
vil blive lavet løsninger til at afhjælpe påbuddet. 
Der er også et påbud på stien på græsset ud mod 
skaterbanen, hvor der også er fundet en løsning. 
Hele projektet kommer til at koste ca. 155.000 kr. 
Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at få kommunen til at betale 
udgiften.  
 
Der er enighed om at se på en helhedsplan. Lena opfordrer 
til at se på, hvad masterplanen siger om et godt udemiljø for 
evt. at kunne få del i flere midler.  
Bestyrelsen er enige om, at legeområdet til mellemtrinnet er 
det område, der skal prioriteres. 
Derudover kan der ses på, hvordan der kan skabes 
udendørs læringsmiljøer til de store elever. 
 
Der er også indendørs områder, hvor der er et behov for, at 
der bliver prioriteret midler til at opkvalificere læringsmiljøer. 
 
Vi tager det på januarmødet, hvor vi vil blive mere konkrete.  

6. 
 
19.
15 

Information Orientering 25 
min 

Skoleindskrivning 
Vi har pt. 53 børn, hvoraf 42 er fra vores eget distrikt. Der er 
fortsat 8 elever fra distriktet, der ikke har valgt. 
Indskrivningen lukker d. 6.12. 
 
Coronasituationen 
Ud over de seneste tre uger har 17 elever og 4 medarbejdere 
været smittet. Det har været de yngste elever, der har været 
smittet, og der har intet egentligt udbrud været.  
Lige nu skal vi holde klasser med smittede adskilte. 
Julearrangementer med forældre og søskende aflyses.  
Vi har aflyst vores årlige kirketur. 
Fra næste uge opfordres der til, at elever ned til 1. Klasse 
testes to gange om ugen.  
 

7. 
 
19.
40 

Eventuelt Orientering 10 
min 

Skolens Med-udvalg har været på konference om fremtidens 
arbejdsplads i Rudersdal kommune. 
 
Til februar laves der APV 
 
Kommunen gennemfører pt. en 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse. 

     

 


