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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
Den 19. september 2019 

 
kl. 17.15 – 20.00 
Personalerummet v. Torvet 
 

 

 
 
Mødedeltagere: 
 

Formand: Andreas Frey Fletting – til stede 

Næstformand, Morten Møbjerg - afbud 

Forældrerep. Karen Westergaard Nielsen – til stede 

Forældrerep: Marie Lund Bendtsen 

Forældrerep: Pernille Vedersø Bussone 

Forældrerep: Merete Brøgger -  til stede 

Forældrerep: Vakant 

Skoleleder: Ole Hovmand – til stede 

Souschef: Rita Irgens – til stede 

Medarbejderrep. Marianne Månsson – til stede 

Medarbejderrep. Lene Kristiansen - afbud 

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet – Lukas Konrad 

Elevråd: Næstformand for elevrådet – August Fletting 

 

 

Gæst: Pia Wohfeldt, administrativ leder – til stede 
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

Velkommen til Marie og Pernille, ny forældrerepræsen-
tanter samt Lukas 9.x og August 8.x fra elevrådet. 
Marie har børn i 7.b, 4.y og 1.b. 
 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Referat blev godkendt. 

2.  Fra eleverne. 
 

Elevrådets bestyrelsesrepræsentanter er blevet valgt: 
Formand Lukas og næstformand August. 
Fælles elevrådsrepræsentanter August og Jonas er valgt. 
 

3.  Økonomi 
Pia Wohlfeldt vil fremlægge skolens 
regnskab – herunder vikarforbrug. 
Pia vil også komme ind på den nye 
budgetmodel og hvilke konsekvenser 
det vil have for budgettet for 2020. 
 

Budgetopfølgning pr. 31. august blev gennemgået. P.t. 
tyder årets tiltag på at vores hidtidige tiltag hjælper på 
det forventede slutresultat. P.t. er det forventede un-
derskud lige under 400.000 kr.  
 
Udgifterne til vikarer har været stigende. Dette skyldes 
ikke et øget sygefravær blandt personalet. Det øgede vi-
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karforbrug skyldes en massiv uddannelsesindsats af per-
sonalet samt brug af timelønnede til forskellige opgaver 
i forbindelse med elevernes læring og trivsel. 
 

4.  Revidering af principper. 
Ole og Andreas har gennemgået nogle 
af principperne og opdateret dem, så 
de er tidssvarende. 
Ole vil fremlægge revideringerne. 
 

Følgende principper er revideret: 

 Budgetlægning -> vedtaget 

 Elevers fravær fra undervisningen -> skal tilpas-
ses til den nye lovgivning 

 Lejrskoler og skolerejser -> hedder nu princip-
per for ekskursioner og lejrskoler -> vedtaget 

 Skoledagens placering -> udgået 

 Klassekasser -> vedtaget 

 Tilsyn -> vedtaget 

 Trivselspolitik -> vedtaget  
 

5.  Årets gang i skolebestyrelsen 2019-20. 
Andreas, Morten og Ole har kigget på 
en årsplan for bestyrelsens arbejde. 
Planen skal drøftes på mødet. 
 

Punktet blev udskudt til kommende møde. 

6.  Evaluering af skolebestyrelsens beret-
ningsaften. 
Under hvilke former skal vi fremover 
afvikle denne aften? 
V. Andreas 
 

Beretningsaften holdes i forlængelse af et bestyrelses-
møde i februar eller marts. 

7.  AULA 
Rita vil orientere om status på imple-
menteringen af AULA. 
 

Aula og den nye hjemmeside blev præsenteret. 
Der afholdes intro for forældre onsdag den 9. oktober 
kl. 17 på Torvet. 

8.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
Intet at bemærke. 
 
Formanden: 
i.a.b. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Der efterlyses information om lejrskolerne. Der er for-
ældre som føler sig snydt. 
Mere tydelighed om hvad pengene fra Vadgårddagen 
går til. 
Solafskærmning efterlyses – problemet er stort i de øst-
vendte lokaler. 
 

9.  Evt. 
 

Kommende møder: 
21. oktober 
20. november 
11. december 
Alle møder begynder kl. 17.15 på skolens personalerum. 
 
Vadgårddag:  
Klippekort er fint – flere slagsteder. 
Kageboden skal retænkes. 
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10.  Næste dagsorden  
 

Årets gang i skolebestyrelsen 2019-20. 
Princip for elevfravær fra undervisningen 

11.  Personale/elever/forældre 
 

Intet. 

 
 
 


