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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
15. april 2019 

 
kl. 17.15 – 20.00 
Skype 

 

 
 
Mødedeltagere: 
 

Formand: Andreas Frey Fletting til stede  

Næstformand: Karen Westergaard Nielsen afbud 

Forældrerep.: Kristine Ambæk Rafn til stede 

Forældrerep: Marie Lund Bendtsen til stede 

Forældrerep: Pernille Vedersø Bussone til stede 

Forældrerep: Merete Brøgger tilstede 

Forældrerep: Mie Villadsen til stede 

Skoleleder: Ole Hovmand til stede 

Souschef: Rita Irgens til stede 

Medarbejderrep. Marianne Månsson til stede 

Medarbejderrep. Lene Kristiansen til stede 

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet, Lukas Konrad til stede 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, Jonas Bjørklund Ebbensgaard 

 

 

Gæst: Adm. Leder, Pia Wohlfeldt til stede 
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

 

2.  Status på skolenedlukningen 
V. OH 
Temaer: 
Nødpasning 
Fjernundervisning 
9. klasseprøver 
Plan for eventuel skoleåbning igen 
 

Genåbning af skolen er begyndt i dag med 0. kl og 1. kl. 
Det har været en god start med alle lokaler klar. Torsdag 
kommer 2. og 3. klasse og ugen sluttes af med, at 4. – 5. 
klasserne kommer i skole. Alle lokaler er klar. 
 
Fjernundervisning: Der er arbejdet meget med at få 
etableret videokontakt mellem eleverne og lærerne. 
Det er en udfordring at blive med at fastholde motiva-
tion og engagement hos eleverne. Det kalder hele tiden 
på udvikling i tiltag. 
Generelt har der været en god dialog med personalet, 
elever og forældre. Det er vigtigt med tydelighed og 
ensartethed blandt klassens lærere om, hvordan de 
kommunikerer opgaver etc.  Der har været god opbak-
ning hjemmefra. Vi har oplevet en stor tillid fra forældre 
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side. Der er dialog med udskolingslærerne om der op-
gave i tiden med genåbning. De er involveret i formidda-
gens skolegang og skal derefter tage sig af udskolingens 
elever og deres læring. 
 
Nødpasning: Der har været 10-15 elever i vores nødpas-
ning. Lige fra starten har vi haft en del elever i nødpas-
ning. De har været splittet op i to gruppe, når de har 
været flere end 10 incl. Personale. Der blev hurtigt åb-
net op for børn fra hjem med sociale problemer og børn 
med faglige udfordringer. 
 
Fritidstilbud: 
Det er muligt at søge orlov fra SFO og klub. Hvis man 
ikke ønsker orlov, men holder sit barn hjemme alligevel, 
kan man i spørgeskemaet melde fra SFO og klub. Det vil 
være muligt at kontakte den faglige leder, hvis der bli-
ver et behov for pasning 
 
9. klassernes afgangseksamen er aflyst og erstattet af 
årskarakterer, der gives i midten af juni. Det endnu 
uklart hvordan det kommer til at gå med deres afslut-
ning. 
 

3.  Økonomi 
V. Pia Wohlfeldt, adm. Leder. 

Budgettet ser fint ud og 1. kvartal holdes fint inden for 
rammerne. 
Vi afventer spændt på de endelige tal for indskrivnin-
gen. 
 

4.  Fra eleverne. 
 

Fjernundervisning: Det kan være svært at komme i gang 
med fjernundervisningen. Men når man først er kom-
met godt i gang, kan man lave utrolig meget. 
 
Derudover er der ikke noget nyt fra elevrådet. 
 

5.  Normaltimefordelingsplane for skole-
året 2020-21 
Rita præsenterer planen, som angiver 
hvilke fag der skal undervises i på de 
enkelte årgange. 

Som noget nyt kommer faget håndværk og design på 3. 
årgang. Derudover er det planen, at der bliver undervis-
ning i svømning på 2. årgang, hvor normalt har været 3. 
årgang. 

6.  Faglighed 
Hvordan ser det ud med fagene tysk og 
fransk på Vadgård Skole? 
Hvordan er tilslutningen fordelt på de 
to sprogfag? 

Der er stor tradition for at vi udbyder både tysk og 
fransk på alle årgange. Der har gennem de sidste mange 
år haft tæt på en ligelig fordeling mellem fagene. 
Til det kommende skoleår har vi ca.16 elever til fransk 
og 38 til tysk. 
 

7.  Formandens beretning 
Andreas skal have punkter til bestyrel-
sens skriftlige beretning 2020. 

Input til beretningen skal sendes til Andreas og næste 
gang ser vi nærmere på det. 

8.  SB-valg 2020 
Der skal afholdes valg til skolebestyrel-
sen i dette forår. Vi har forskudte valg, 
så der er kun 3 på valg denne gang. 
Jeg har noteret at det er (Morten), Ka-
ren og Andreas, som er på valg. 

Valget er blevet udskudt.  
Vi ser nærmere på det ved næste møde. 
 
På valg er  
Morten Møbjerg, hvem er i stedet for Morten? 
Karen W Nielsen 



 

 3 
 

Vi skal aftale en tidsplan for afholdelse 
af valgmøde mm. 
Ole kommer med et forslag til en tids-
plan 
 
SB-valg 2018 
Anya – Bent er suppleant 
Peter – Merete er suppleant 
Carsten udtræder – Helle? 
Jesper –  
 
SB-valg 2016 – på valg forår 2020: 
Morten – nyvalgt 
Karen – nyvalgt 
Andreas – genvalgt 
 

Andreas Fletting 
Der bliver udarbejdet en ny tidsplan senere. 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
i.a.b. 
 
Formanden: 
i.a.b 
 
Medarbejderrep. 
Efter omstændigheder har det været en særlig tid men 
en god indsats 
Medarbejderne glæder sig til at komme tilbage igen. 
 

10.  Evt. 
 

Der gøres status på planerne omkring en ny klub. 

11.  Næste dagsorden  
 

Formandens beretning 
SB-valg 2020 
Faglighed: Tysk-fransk 
9. klassernes afslutning, hvad kan vi gøre? 
 
Næste møde er den 18. maj kl. 17.15 forhåbentlig på 
skolen. 

12.  Personale/elever/forældre 
 

 
 

 
 
 


