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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 21. oktober 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 – til stede 

Forældrerep: Pernille Vedersø Bussone – til stede 

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 - til stede 

 

Elevråd: Formand for elevrådet, Lukas Konrad – til stede 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, August Fletting – til stede 

Til punkt 8 

Gæst: Christian Juul Andersen til stede 

Gæst: Michael Mariendal forvaltningen - til stede 

Gæst: Maj-Britt Frisk forvaltningen - til stede 
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Godkendt 

2.  Fra eleverne. 
 

Knager på toiletterne!! 
August har været til fælleselevråd. 
 

3.  Årets gang i skolebestyrelsen Vi skal gennemgå årsplanen og se om der er punkter 
som skal tilføjes. 
Tænk gerne på forhånd om der er særlige tema-
er/punkter som kunne være interessante at tage op i 
løbet af året. 
Udsat 
 

4.  Faglighed På sidste møde fremlagde Rita resultatet af 9. klasse-
prøverne i sidste skoleår. Karaktererne viser at pigerne 
har et signifikant højere gennemsnit end drengene ved 
sommerens prøver. 
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Har dette også være gældende for de øvrige års 9. klas-
seprøver. Rita orienterer om dette. De senere års af-
gangsprøveresultater viser ikke en signifikant forskel 
mellem drenge og piger, men drengene scorer lavere 
karakterer. Der arbejdes videre i skolens personale-
gruppe med dette. 
 

5.  Aula – status Mandag den 7. oktober gik Vadgård på Aula. 
Vi er i fuld gang med aula og arbejder stadig med at 
optimere og klæde personalet på. 
Der afholdes forældreaftener efter behov. 
 

6.  Skolens nye hjemmeside OH viste Vadgård Skoles nye hjemmeside. 
Skolens nye hjemmeside findes her:  
Vadgaardskole.aula.dk 
 
Skolerne i Gladsaxe har fået nye hjemmesider. 
Bestyrelsen har et ønske om, at der på hjemmesiden 
står noget om, hvilke procedurer og indsatser der følges 
i forhold til elever med dyslektiske udfordringer. 
 

7.  Høringssvar indkøbspolitik Høringsmateriale omkring Gladsaxe Kommunes ind-
købspolitik er udsendt. 
Der skrives et høringssvar. 
 

8.  Skoleklub ved Michael Mariendal  
 

Skolechefen deltog i bestyrelsesmødet. 
Pavillonløsningen er midlertidig. P.t. til 2023. Der er 
mulighed for dispensation yderligere et år. 
Bestyrelsen indstiller til forvaltningen, at byggesagen 
genåbnes, således vi kan få en tidssvarende klub.  
Bestyrelsen involveres løbende i projektets udarbejdel-
se. 
 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen:  
Motionsdagen blev gennemført i kortere version pga. 
den massive regn.  
Vi har ansat en ny lærer til 3. klasse, Poul som begynder 
1.12 
Budget 2020 er udsendt fra forvaltningen. Skoleledelsen 
arbejder på et udkast til budget, som skal godkendes af 
bestyrelsen. 
Formanden: 
i.a.b. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
i.a.b. 
 

10.  Evt. 
 

 

11.  Næste dagsorden  
 

Årets gang i bestyrelsen 
Nye mødedatoer 
Budget 2020 
Høringssvar om udvikling af skolerne i Gladsaxe - funkti-
onsprogram. 
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12.  Personale/elever/forældre 
 

 

 
 
 


