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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 23. januar 2020 

 
kl. 17.15 – 20.00 
Personalerummet v. 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 – afbud  

Medarbejderrep. Lene Kristiansen – til stede 

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet, Lukas Konrad - afbud 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, August Fletting - afbud 

 

 

Gæst:  
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

 

2.  Fra eleverne 
 

 

3.  Skolens regnskab 2019 
Pia Wohlfeldt deltager i februarmødet, hvor 
vi skal drøfte budget 2020. 
Ole redegører overordnet for regnskab 2019. 
 

Årets regnskab ender med et overskud på 1,5 
mio. 
Der er indkøbt nye borde og stole til køkkenet på 
planeten og galaxen. 
Der er købt nye møbler til 2. årgang, 7.b og 9. 
klasse. 
 
Det gode resultat skyldes særligt refusioner på 
sygefravær og derudover en god og påpasselig 
omgang med de eksisterende midler. 
Der har været et mindre forbrug på IT. 
 

4.  Ophævelse af Vadgårdfonden og nyt Det er vedtaget at ophæve Vadgårdfonden. 
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princip for Vadgårddagen og de indsamlede 
midler 
MED-udvalget har giver grønt lys til at Vad-
gårdfonden opløses, og at der træffes beslut-
ning om at der fortsat skal afholdes en årlig 
Vadgårddag, hvor overskuddet går til aktivite-
ter, der kommer et bredt udsnit af skolens 
elever til gode. 
Til beslutning. 
 

 
Bestyrelsen udarbejder et princip for Vadgårdda-
gen og overskuddet. 
 
Det er stadig gældende at overskuddet går til 
aktiviteter der kommer et bredt udsnit af skolens 
elever til gode. 
 
Der kommer et oplæg til næste møde. 
 

5.  Høringssvar Kvalitetsrapport for Vadgård 
Skole og Gladsaxe Kommunes skoler 
Bestyrelsen skal komme med et høringssvar. 
 

Kvalitetsrapport blev drøftet. 
 
Ud fra dette udarbejdes et høringssvar. 

6.  Forslag til ændring af mobilreglerne i udsko-
lingen. 
Elevrådet ønsker at indstille til at mobilreg-
lerne ændres, så det fremover vil være tilladt 
for elever fra 7. årgang at have adgang til en 
mobil i spisepausen. 
Til beslutning. 
 

Punktet blev udsat til næste møde. 

7.  Bestyrelsens beretning 2020 
Hvilket indhold skal beretningen indeholde 
og under hvilke rammer skal beretningen 
lanceres? 
Skal der afholdes et særskilt forældrearran-
gement, eller skal den blot fremsendes som 
en skriftlig beretning til forældrene? 
 

I år udarbejdes der en skriftlig beretning som 
sendes ud til forældrene på aula. 

8.  Trafik 
Ole vil redegøre for hans vurdering af trafiksi-
tuationen omkring skolen. 
 

Der er stadig udfordringer om morgenen – særligt 
i regnvejr. Bedene langs Kong Hans giver proble-
mer og køer. 
Hækken foran Galaxen hindrer et godt udsyn for 
bilisterne, når børnene kommer løbende. 
Det er tydeligt, at der er færre børn i indskolin-
gen. Det har medført mindre trafik om morgenen. 
 
Der er klart bedre om morgenen ifølge skolepa-
truljen. 
 
Eftermiddagene er værre. Vi har oplevet flere 
grimme episoder. – er det mu-
ligt at sætte Torontoblink op? 

Bestyrelsen skriver til rette 
vedkommende. 
 
 
 
Ole skriver ud om trafikken. 
 

9.  Ny fraværsbekendtgørelse 
Ole og Rita vil kort orientere om indholdet og 
forvaltningen af den nye fraværsbekendtgø-
relse. 

Det kan have konsekvenser, hvis eleven har ulov-
ligt fravær på 15% og derover. Når eleven regi-
streres som ulovligt fraværende, kommer der en 
sms til forældrene. Ved besked om sygdom rettes 
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dette til i lærernes registreringen. 
 
Når en elev har 10% ulovligt fravær fremsendes 
der et brev fra skolen, som orienterer om det 
høje fravær og hvilke konsekvenser fortsat ulov-
ligt fravær kan have. 
 
Ved ønske om ekstraordinær fri fra undervisnin-
gen findes der en formular på aula i fælles filer. 
Denne skal afleveres til skolens ledelsen. 
 

10.  Skemafunktion i Aula 
Det er besluttet at der skal komme en skema-
funktion i Aula. 
OH og Rita orienterer om status på dette. 

Det er besluttet at der kommer skema på aula. Vi 
afventer at det tekniske kommer på plads. 

11.  Kantinen 
Der er sendt information til kommunens for-
ældre om at der pr. 1. februar kommer pris-
stigninger i kantinen. 
Drøftelse af konsekvenser af denne beslut-
ning. 
 

Det er kommunalt besluttet at sætte priserne op i 
kantinen. 
Dagens ret stiger til 20 kr. Det samme gælder for 
sandwich. 

12.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
Pt. har vi omlagt uge. 
Vi lægger opslag jævnligt op på facebook. Følg os. 
 
Formanden: 
i.a.b. 
 
Medarbejderrepræsentanterne: 
Overgangen til klubben er så småt ved at komme 
i gang 
 

13.  Evt. 
 

Skraldespande til gårdene er bestilt 
Der er kommet knager på toiletterne 
 
Vidste du? 
Linje staves med j – ikke med i � 

 

14.  Næste dagsorden og kommende dagsordener 
 

 iPads i undervisningen – pædagogiske 
retningslinjer 

 Faglighed: resultater af 9. klassernes ter-
minsprøver 

 UPV - uddannelsesparathedsvurdering 

 Regnskabet 

 Budget 2020 

 Sygefravær 

 Personaleomsætning  

 Princip for Vadgårddag og brug af over-
skuddet 

 Hvordan står det til med mængden af 
elever, der kommer for sent 

 Opladning af computere i skoletiden 

 Mobiltelefoner 
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15.  Personale/elever/forældre 
 

 

 
 

 
 


