
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Vedbæk Skole 
Dato: 20. Februar 2019 

Tid: Start kl. 17:00 – 20:00 

Dagsorden udarbejdet af:  

Charlotte Brüchmann 

Tilstedeværende: Mladen, Cecilie, Mette, Charlotte, Christian, 

Erik, Jens, Lena, Anne, Christina og Camilla  

 

 

Referent: Christian Bech 

 

Nr. Punkt Hvem 

fører 

ordet? 

Punk

t 

tid Beslutning og hvem gør hvad 

1 Skolestruktur  Lena   15 min Lena orienterede kort om de forskellige scenarier, som 

er i spil omkring skolestrukturen i kommunen.  

2 Nyt fra 

elevrådet 

  15 min Elevrådet var ikke repræsenteret, så dette punkt udgår, 

men vil blive taget op ved næste møde. 

3 0. Årgang det 

kommende 

skoleår 

Charlott

e 

 5 min Vedbæk skole starter 2. børnehaveklasser op i det 

kommende skoleår. For nuværende er elevtallet på 42.  

4 vikardækning 
- tal og 
klasser der er 
berørt af 
vikardækning 

  - Charlotte redegjorde for vikarbudgettet og hvad dette 

beløb indeholder. Vi har vikarer gående i faste timer, 

som er med til at gøre vikarforbruget højere.  

 

Bestyrelsesformanden ønsker, at der er et fokus på 

hvilke årgange, hvor fraværet kan være bekymrende og 

at ledelsen har fokus på dette. Ledelsen har et stort 

fokus på at kvalificere vikardækning, så det opleves som 

værende stabilt og kvalificeret. Skolens samlede fravær 

er stabilt og lavt.  

5 SFO og SFK 

- udvikling af 

tilbuddet  

Charlott

e & 

Mette 

 30 min I det kommende skoleår ønsker vi at ”sætte ind” omkring 

SFO og SFK. Der skal kigges ind i det fritidstilbud vi har 

på Vedbæk Skole.  

 

Der nedsættes et udvalg, hvor forældre inddrages, så vi 

kan blive klogere på, hvad forældre tænker omkring SFO 

og SFK. Mette indkalder snarest til et opstartsmøde, 

hvor den nedsatte arbejdsgruppe kan påbegynde deres 

arbejde med udviklingen af fritidstilbuddet på Vedbæk 

Skole.   

 

I ledelsen arbejder vi med en anden slags 

bemandingsplan, så vi i højere grad kan arbejde med 

større udvalg af forskellige aktiviteter om eftermiddagen.  

 



 

 

6 Økonomi - 
budget for 
kommende år     
 

Charlott

e 

 45 min første oplæg til timeplansfordeling til kommende skoleår 

Materiale fremsendes og gennemgås. 

 

Bestyrelsen godkender, at der bliver ansøgt om brug af 

§ 16 b. 

 

Timeplansfordelingen tilsendes bestyrelsen inden næste 

måneds bestyrelsesmøde.  

Det ønskes, at fortsætte med de indsatser, som har 

været igangsat i dette skoleår, med øje for, at der også 

stadig er uuv, som kan bruges til trivselsarbejde, 

individuelt arbejde og lektier.  

 

Vi havde en drøftelse af hvad den understøttende 

undervisning også kan benyttes til.   

 

Vi er stadigvæk i den position at vi skal afdrage gæld på 

skolen. 

Ligeledes er der ressourcer skolerne tidligere har fået 

ud, som ikke i samme grad kommer fremover. 

Derfor har vi været i proces omkring 

personaletilpasninger. 

Vi forventer at afdrage 300-400.000 i indeværende 

skoleår. Dette er accepteret af forvaltningen.  

  

Dette betyder, at der skal justeres til omkring ressourcer, 

og igen skal vi planlægge efter behov – det vil sige at 

bruge ressourcer, der hvor der er behov for ekstra 

indsatser. 

 

Der var en anderkendelse fra Eriks side, at det er 

bemærket af kommunalpolitikkerne, at skolen bliver 

driftet økonomisk sundt og at man afvikler sin gæld.  

 

Vi havde en drøftelse af renoveringen af udeområderne 

på Vedbæk Skole. Der indkaldes til arbejdsmøde for de 

involverede parter, så det er velkoordineret og at alle de 

involverede følger samme plan.  

7 Afgangsprøv
er 2019 
Nationale test 
2019  
 

Christian  15 min 9. årgang har haft et stort fokus på at blive trygge i 

rammerne for afviklingen af afgangsprøverne.  

 

Forældrene til elever på 9.årgang bliver inviteret til et 

forældremøde, hvor de bliver klædt på til at støtte deres 

børn i prøveperioden.  

 

Nationale tests vil blive afviklet i starten af marts. Alle 

forældre vil efterfølgende modtage en tilbagemelding på 

hvordan resultatet ser ud. 

 

 



 

 

8 Trivselsmålin
g for 
medarbejdern
e  

Charlott

e 

  Charlotte orienterede Bestyrelsen om resultaterne af 

Trivselsmålingen for skolens medarbejdere. Der blev 

præsenteret hvilke områder, man på baggrund af 

trivselsundersøgelsen, vil arbejde videre med.  

Helhedsplan/strategi 

Værdier 

Vision 

Mål 

 

 

 

Mødekalender & Årshjul 2018/2019: 

 

16.08. 2018:  

Introduktion – ny bestyrelse, Hørringssvar, Årshjul, ansvar & opgaver 

Konstituering af bestyrelsen 

 

25.09. 2018:  

Økonomi – et blik ind i for den nye bestyrelse, tilbage melding på Hørringssvar om økonomi, Den sunde elev 

– præsentation, antimobbestrategi, kontaktforældremøde, Røde sedler og lukkede døre 

Tilbagemelding på AVP – gæst DM / AMR på skolen udsættes til mødet den 25.10.18 

Tilbagemelding på workshop i MED-udvalget 

Status mobilfri skole 

 

25.10. 2018:  

Besøg fra Ressourceteamet – ny struktur – beslutning om den sunde elev - udsættes 

Tilbagemelding på APV - udsættes 

Udvælgelse af principper til gennemsyn / tilsyn - udsættes 

Status på indsatsen med ”de lukkede døre”  

 

Ekstraordinært møde i november 

15.11.18 

Tilbagemelding på APV 

Principper til gennemsyn – udvælgelse 

Antimobbestrategi – ”udrulningsplan” / procesplan og evaluering 

Den Sunde Elev 

12.12. 2018:  

Besøg af konsulent fra Skole og Forældre  

Evaluering af lukkede døre – sætte spå januarmødet 

Gennemgang af indskrivningstal i SFO 

Skoleåret 2019/2020 planlægningsstart – timefordeling, ressourcer vedtages inden skolens går i gang med 

planlægningen 

Årskalender for næste skoleår – godkendt på sidste møde 

Strategiproces – forvaltningsprojekt + Helhedsplan vedbæk skole 



 

 

Juleafslutning 

29.01. 2019: 

 

1. godkendelse af timetal og årsplanlægning - fremsendes med dagsorden 
2. Skolestruktur - status og rundtur i lokale 30 min. 
3. vikardækning - tal og klasser der er berørt (overvej at kigge på princip for vikardækning) 
     årgange og klasser som vi har indsatser og bekymringer   
4. SFO og SFK (4.årgang - hvad er deres tilbud og indhold i dagen) - udviklingsarbejde og 

hvad er planen for SFO og SFK på Vedbæk Skole - orientering og udvikling  
- Kan der være et tilbud for vores 6.klasser?  
- Ung I Rudersdal - kan der etableres et samarbejde ? 
- Opstartspunkt 
- Bemanding   
- Nedsættelse af udvalg 

5. Økonomi - Christina og Lena tilsendes budget torsdag     
- Budget skal godkendes  

6. Afgangsprøver og forventninger til både form og resultat  
 

 

 

20.02. 2019: 

Information om fagfordelingsproces 

Information om budgetudmeldinger fra forvaltning 

Tilsyn principper 

 

28.03. 2019: 

Status afgangsprøver – udtræk, pl 

 

30.04. 2019 

Workshop 

 

12.06. 2019 

  



 

 

 

Arbejdsgrupper: 

Den sunde elev: Christian, Anne, Camilla, Anna, Lena, Eva, Gustav, Njal 

Kommunikation: Charlotte, Christian, Lena, Cecilie, Anne, Camilla 

Aktivitetes Oasen: Lena, Anne, Stine, Jens 

Dannelse & Traditioner: Charlotte, Jens, Lena, Christian, Anna 

Helhedsplan: Lena, Christina, Christian 

 

 

 

 

  



 

 

Bilag TIL MØDET DEN 14.12.2018 

 

Ønskeseddel fra elevrådet til VESKFO 

Eleverne vil gerne have et skema over boldbanerne, så klasserne har ”tider” 

Klasserne ønsker sig flere mål, så banen kan deles op i flere små baner 

Vil gerne have repareret nettene i målene 

Klasserne ønsker sig flere bolde og boldpumper 

Der er ønske om at asfalten bliver lappet der hvor der er huller 

Der er ønske om flere vandposter 

I det hele taget flere udeaktiviteter fx trampoliner m.m. 

 

Hvis skolen indsamler penge – skal der være regnskaber så elever og forældre kan se, hvad penge 

er brugt til 

 

 

DETTE VIL ELEVRÅDET GERNE HAVE EN SKOLE DER ER KENDETEGNET VED: 

Opgaven til elevrådet var: 

Hvad vil elevrådet gerne have at Vedbæk Skole er kendetegnet ved? 

 Miljørigtig og grøn skole 

 Det gode fællesskab (at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, flere aktiviteter hvor 

stor og små er blandede, flere fordybelses- og projektuger) 

 En skole hvor eleverne både lærere meget og lærere at samarbejde 

 En skole med globalt udsyn (fx samarbejde med skoler i udlandet – og eller andre steder 

i DK, uddanne til verdensborgere ikke kun statsborgere) 


