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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Den 20. februar 2020 

 
kl. 17.15 – 20.00 
Personalerummet v. Torvet 
 

 

 
 
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 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 afbud 

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet, Lukas Konrad til stede 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, Jonas Bjørklund Ebbensgaard afbud 

 

 

Gæst: Administrativ leder, Pia Wohlfeldt til stede 
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde. 
 

Godkendt 

2.  Fra eleverne. 
 

Der er glæde over de nye knager på toiletterne. 
Elevrådet ønsker nye net i fodboldmålene i gårdene. 
Ledelsen vil sikre at det sker. 
 

3.  Regnskab 2019 og Budget 2020 
Administrativ leder, Pia Wohlfeldt, vil 
orientere om skolens regnskab og ind-
gå i indledende drøftelser om budget-
tet for 2020. 

År 2019 sluttede økonomisk fornuftigt. Det skyldes 
blandt andet en større besparelse på IT efter der er 
indkøbt pc’er til elever fra 4.-9.klasse.  
 
Budget for år 2020 
Der budgetteres med et mindre overskud. Hvilket er 
lykkes pga. af det positive resultat fra 2019. 
I det vedtagne budget er der afsat et større beløb end 
tidligere til indkøb af nye stole og borde til udvalgte 
årgange.  



 

 2 
 

 

4.  Faglighed: 9. klassernes terminsprø-
ver. 
Rita vil orientere om resultaterne og 
tiltagene frem mod sommerens 9. klas-
seprøver. 

Rita orienterede om årets terminsprøver for 9. klasser-
ne samt de tiltag, der er sat i værk i den anledning. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med at ledelsen 
har prioriteret de nødvendige ressourcer til 9. årgang, 
så de har de bedste forudsætninger for at gå til den 
kommende 9. klasseprøve til sommer. 
 

5.  Ændring af ordensregler. 
Elevrådet indstiller til at reglerne æn-
dres, så det bliver tilladt at få udleveret 
sin mobil i spisepauserne. 
Til vedtagelse. 

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre ordensreglerne. Vi 
fastholder de nuværende ordensregler. Mobilerne skal 
fortsat afleveres – også i spisepausen. 

6.  Vadgårddagen – nyt princip. 
Bestyrelsen har besluttet at opløse 
fonden, men fastholde Vadgårddagen 
som en årlig begivenhed, hvor over-
skuddet fortsat skal gå til elevaktivite-
ter der kommer et bredt udsnit af sko-
lens elever til gode. 
Der udsendes bilag til vedtagelse. 
Til vedtagelse. 

Det nye princip for Vadgårddagen blev vedtaget. 
Princippet kan ses på vadgaardskole.aula.dk under ”Om 
skolen”. 

7.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen:  

Der er kommet ændrede vilkår i forbindelse med brug 
af unilogin og adgangskoder.  

Der udsendt information til skolens forældre. 

Der er skal ansættes en ny lærer til en stilling på 2. og 4. 
årgang. 

Formanden: 

i.a.b. 

Medarbejderrepræsentanter: 

i.a.b. 

8.  Evt. 
 

 

9.  Næste dagsorden  
 

iPad-regler 
Udgangstilladelse for 7.-9. klasserne. 
 

10.  Personale/elever/forældre 
 

 

 
 
 


