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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 
 2019 

 
kl. 17.15 – 20.00 
Personalerummet v. Torvet 
 

 

 
 
Mødedeltagere: 
 

Formand: Andreas Frey Fletting – til stede 

Næstformand, Morten Møbjerg – til stede 

Forældrerep. Karen Westergaard Nielsen - afbud 

Forældrerep: Vakant 

Forældrerep: Vakant 

Forældrerep: Merete Brøgger – til stede 

Forældrerep: Bent Ørnberg Lorentzen - afbud 

Skoleleder: Ole Hovmand – til stede 

Souschef: Rita Irgens – til stede 

Medarbejderrep. Marianne Månsson – til stede 

Medarbejderrep. Lene Kristiansen - afbud 

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet - endnu ikke valgt 

Elevråd: Næstformand for elevrådet - endnu ikke valgt 

 

 

Gæst:  
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

Ja 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Det fremsendes asap 

2.  Fra eleverne. 
 

Der er endnu ikke valgt til bestyrelsen. 
Klasserne er i gang med at vælge repræsentanter til 
elevrådet. 

3.  Målsætninger 2019-20 
 

Skoleledelsen er i gang med at formulere målsætninger 
for dette skoleår. Det sker med afsæt i den strategiske 
aftale og i samarbejde med MED-udvalget. 
Bestyrelsen blev præsenteret for ledelsens overvejelser 
om, hvilke målsætninger der skal arbejdes ud fra i dette 
skoleår. 
Bestyrelsen bakkede op om at der også i dette skoleår 
vil være fokus på udvikle bevægelse i undervisningen. 
De faglige ledere i afdelingerne vil præsentere målene 
ved de kommende forældremøder på årgangene.  

4.  Evaluering af 9. klasseprøven Rita redegjorde for afviklingen af afgangsprøverne i 
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sommers – herunder afgangsprøvekaraktererne. 
Årets afgangseksamen er gået planmæssigt. Elevernes 
resultat er meget tilfredsstillende. I de obligatoriske fag 
blev årets gennemsnit 7,3. 
 

5.  Vikarforbrug Punktet blev udsat til kommende møde. 

6.  Skolebestyrelsesmedlemmer Der mangler forældrevalgt bestyrelsesmedlemmer. 
Hvordan får vi nye medlemmer til bestyrelsen? 
Det kommer med i talepapiret til forældremøderne. 
Der skrives på forældreintra – Morten og Andreas. 

7.  Talepapir til kommende forældremø-
der og fordeling af forældrevalgte 
medlemmer til årgangene 

Morten vil udarbejde et talepapir til de kommende for-
ældremøder. 
 

8.  Vadgårddag 
 
 

Bestyrelsens opgaver på dagen: 
Salg af øl/vand og kage 
Det bliver muligt at købe et klippekort. 
Obs. På om der er kaffe. 
 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
Der er ansat lærere i de ledige stillinger, som ikke blev 
besat inden ferien. 
 
Formanden: 
Skoleåret begynder at arbejde med bl.a. IT i skolen. 
 
Medarbejderrepræsentant: 
Problemer med solafskærmningen i lokalerne, både 
temperaturen og vanskeligheder med at se på skærme. 
Det er overalt i skolen. Der er afsat midler til at etablere 
solafskærmning i 2021. 
 

10.  Evt. 
 

Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer til årgangenes 
forældremøder. 
0.kl - Morten  
1.kl – Merete 
2.kl – Karen 
3.kl -  Merete 
4.kl - Morten 
5.kl - Andreas 
6.kl - Merete 
7.kl - Karen  
8.kl - Andreas  
9.kl - Andreas  
 

11.  Næste dagsorden  
 

Vikarforbrug 
Revidering af principper 
Økonomi 
Årets gang i bestyrelsen 

12.  Personale/elever/forældre 
 

 

 
 
 


