
 

 

 
 

Elever, lærere og ledelse 
 

1. Hvor mange elever er der på Vedbæk Skole? 
      Der er pt. 502 elever indskrevet på Vedbæk Skole.  

 
2. Hvem er skoleleder? 

            Det er Charlotte Brüchmann  

 
 

3. Hvor mange lærere og pædagoger er der på skolen? 
Der er pt. 43 lærere og 9 pædagoger ansat på skolen. 
 

4. Hvor store er børnehaveklasserne på Vedbæk Skole?                                      
I skoleåret 2019-20 var der 2 børnehaveklasser med henholdsvis 23 og 24 elever. 
I skoleåret 2020-21 er der 2 børnehaveklasser med henholdsvis 27 og 26 elever.  

             
5. Hvor mange børnehaveklasser bliver der oprettet på Vedbæk Skole i 2021-22? 

Det ved vi endnu ikke da det afhænger af hvor mange distriktsbørn vi har og hvor 
mange der derudover søger skolen. Men typisk bliver der oprettet 2 klasser – vi har 
dog et par årgange med 3 klasser.  
Læs mere på: https://www.rudersdal.dk/skoleindskrivning 

 
6. Hvilke kriterier er der for optagelse af elever på Vedbæk Skole? 
      Dit barn er altid sikret en plads på en skole i det grunddistrikt, hvor I bor. Der er tre  
      grunddistrikter i Rudersdal Kommune. 

Find Vedbæk Skole: https://www.rudersdal.dk/findskole 
 

Men du kan vælge en anden skole, også i en anden kommune, hvis der er plads. 
Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, optages 
børnene ud fra kriterier i denne rækkefølge 

 Først optages de børn, der har søskende på skolen, og som bør tættest på 
skolen. 

 Derefter optages børn, der har søskende på skolen, men bor længere væk. 

 Endelig optages andre børn, der ønsker at gå på skolen. 
 
Der er ikke fri befordring med fx skolebus eller offentlig transport, hvis dit barn 
optages på en anden skole end distriktsskolen. Heller ikke selvom dit barn opfylder 
kravene til betalt transport til skolen. 
 

7. Hvor mange lærere og pædagoger er knyttet til 0. klasse? 
Der er tilknyttet 1 lærer + 1 pædagog til hver børnehaveklasse. Dvs. pt. i alt 4. 

https://www.rudersdal.dk/skoleindskrivning
https://www.rudersdal.dk/findskole

