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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 18. juni 2019 

 

kl. 17.15 – 20.00 
På Torvet 
 

 

 
 
Mødedeltagere: 
 

Formand: Andreas Frey Fletting til stede 

Næstformand: Karen Westergaard Nielsen til stede 

Forældrerep.: Kristine Ambæk Rafn til stede 

Forældrerep: Marie Lund Bendtsen til stede 

Forældrerep: Pernille Vedersø Bussone til stede 

Forældrerep: Merete Brøgger til stede 

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 afbud 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, Jonas Bjørklund Ebbensgaard afbud 

 

Gæst:  

 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Godkendt 

2.  Fra eleverne. 
 

Der har ikke været elevrådsmøde. 
Det virker som om elever er godt i gang og glade for at 
være tilbage. 
 
Sidste skoledag markeres med  

3.  Bestyrelsens kontaktpersoner til årgan-
gene og talepapir til første forældre-
møder i det nye skoleår. 

0. klasse: Mie 
1. klasse: Kristine 
2. klasse: Marie 
3. klasse: Pernille 
4. klasse: Merete 
5. klasse: Kristine  
6. klasse: Andreas 
7. klasse: Merete 
8. klasse: Karen 
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9. klasse: Andreas 
 

Kristine udarbejder et talepapir. 

4.  Faglighed: 
9. klasserne. 

Rita gennemgik årets resultater, 
Der har været en stor progression hos eleverne, covid-
19 til trods. 
 

5.  Status på genåbning fase 3 
 

Nødbekendtgørelsen er gældende til 1. august. Vi håber 
på en snarlig afklaring af, hvordan skoleåret skal opstar-
tes.  
Det opleves, der er mere ro i klasserne.  
Der er brug for, at der laves en status på hvordan ele-
vernes niveau er efter denne tid. Har vi tabt de svageste 
elever. 
Hvordan med den sociale trivsel? 
Der laves en evaluering af, hvad fungerede godt og hvad 
fungerede ikke.   
Der har været afholdt evalueringssamtaler på alle år-
gang med teams. Der laves en opsamling på, hvordan 
det er gået. Hvad kan teams bruges til og ikke bruges til 
i mødet med forældrene. 
Der har været et tab i kommunikationen mellem læ-
rere/pædagog og forældrene. 
 

6.  Møderække for det næste halvår 
 
24.8. 
22.9. 
21.10 
26.11 
14.12 
 

Vedtaget 

7.  Skolebestyrelsesvalg 2020 
Ole præsenterer et udkast til en tids-
plan. 
 
På valg: 
Andreas 
Karen 
Suppleanten for Morten - Pernille 
 

Skolebestyrelsesvalg finder sted fra den 14. – 21. sep-
tember. 
Opstillingsmøde den 9. september kl. 17. 
 
Der er tre på valg: 
Andreas 
Karen 
Pernille 
 
Der vælges til en 4-årig periode. 
 
Den øvrige bestyrelse er på valg om 2 år. 
Kristine 
Marie 
Merete 
Mie 
 
Derudover skal vi have mindst tre suppleanter. 
Morten skal spørges om, han ønsker at fortsætte. 
 

8.  Status på planlægning af det nye sko-
leår 
v. Ole og Rita 

Der er ansat nye lærere til det kommende skoleår. 
Der er ansat nye pædagoger med støttefunktion og en 
barselsvikar. 
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 Derudover bliver der ansat en inklusionslærer, som skal 
hjælpe os med at løse udfordringer i forhold til lærings-
miljøer, trivsel mm. 
Svømning vil til næste år varetages af instruktører fra 
Gladsaxe svømmeklub. Fremover vil svømning foregå i 
2. klasse. Der vil være en overgangsordning. 
 
Der er blevet ansat en ny administrativ leder, som be-
gynder 1. august. 
 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Formanden: Der har været et skolerådsmøde på teams. 
Generelt er det gået godt med undervisningen i corona-
tiden. 
 
Medarbejderrep.: Det er gået ok med evalueringssamta-
ler på Teams, men det må ikke erstatte det personlige 
møde. 
Det fungerer så fint, at der er lånecykler og cykelhjelme. 
  
Der er kommet en masse nye søde junibørn. 
 

10.  Evt. 
 

 

11.  Næste dagsorden  
 

Hvad kan vi lære af coronatiden og tage med videre? 
Hvad sker der med klubben? 
Trivselsmålingen 
Hvordan er fordelingen af drenge og piger? 
 

12.  Personale/elever/forældre 
 

Intet. 

 
 
 


