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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Referat Skolebestyrelsesmøde 
20. november 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 

Forældrerep: Marie Lund Bendtsen - til stede 

Forældrerep: Pernille Vedersø Bussone - afbud 

Forældrerep: Merete Brøgger - til stede  

Forældrerep: Mie Villadsen - til stede 

Forædlrerep: Kristine Rafn - til stede 

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 - afbud 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, August Fletting - afbud 

Elevråd: suppleant Jonas Ebbensgaard - til stede 

 

Gæst: Christian Juul Andersen, faglig leder for mellemtrinet 
 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Godkendt 

2.  Fra eleverne. 
 

Eleverne foreslår, at der kommer låg på skraldespande-
ne i skolegårdene, så fuglene ikke spreder affaldet over 
alt. Det ønske støtter bestyrelsen 
 
Mobilreglen ønskes også drøftet, idet eleverne i udsko-
lingen ønsker at de kan få udleveret deres mobiltelefo-
ner i spisepausen. Dette tages op som punkt på næste 
møde. 
 

3.  Konstituering 
Morten Møberg har besluttet at ud-
træde af bestyrelsen og fortsætte som 
suppleant. 
 

Ny næstformand: 
Karen Westergaard Nielsen er ny næstformand. 
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4.  Økonomi 
Ole giver status på skolens regnskab 
 

Det ser ud til at vi slutter dette år med et positivt resul-
tat. Det er opnået via besparelser - særligt på drift og IT. 
Der har været en besparelse på IT efter skiftet fra iPad 
til pc.  
Det giver os et godt afsæt for næste skoleårs budget. 
 

5.  Høring: Funktionsprogram for skoler i 
Gladsaxe Kommune 
2 bilag er vedlagt til dagsordenen 
 

Det ser godt ud. Bestyrelsen glæder sig til, der bliver 
investeret penge på Vadgård skole. 
 
Ole og Andreas skriver et høringssvar. 

6.  Mødeplan foråret 2020 
 

Torsdag den 16. januar  
Torsdag den 20. februar 
Tirsdag den 17. marts 
Onsdag den 15. april 
Mandag den 18. maj 
Torsdag den 18. juni 
 
Alle dage kl. 17.15-20 i mødelokalet ved personalerum-
met. 
 

7.  Årets gang i skolebestyrelsen 
 

Punktet blev udsat til kommende møde. 

8.  Faglighed: 
Praksisforsøg på 6. årgang. 
Ole og Rita vil fremvise de tre klasselo-
kaler på 6. årgang, hvor der arbejdes 
ud fra Ugeskema. 
 
Anvendelse af vikarer 
Hvordan arbejdes der med at sikre god 
undervisning når der er vikar? 
Ole og Rita vil redegøre for skolens 
planlægning af vikararbejdet i under-
visningen. 
 

Bestyrelsen besøgte de tre klasselokaler, som er en del 
af praksisforsøget. 
Christian Juul Andersen, som er faglig leder på mel-
lemtrinet, redegjorde for rammerne for praksisforsøget. 
Efterfølgende var der en drøftelse om muligheder og 
udfordringer ved at organisere undervisningen på den-
ne måde. 
 
Vikarer: 
Vikarernes forskellige muligheder for at skabe god un-
dervisning blev gennemgået. Vikarerne har en del for-
skellige muligheder for at arbejde med uv. 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
Der er grøn karavane på mellemtrinnet. 
Vi har haft en ildspåsættelse på et toilet. Forløbet er 
evalueret og afklaret i forhold til årsagen til ildspåsæt-
telsen. 
 
Formanden: 
Har sammen med flere forældre deltaget i den grønne 
karavane i denne uge. 
Der har været skolerådsmøde primært om indskoling i 
Gladsaxe. Der er nu kommet en digital kuffert som 
kommer med barnet fra børnehaven til skolen. Der er 
ikke mange børn som går en klasse om eller får udsat 
sin skolestart. 
I det kommunale budget tilføres der flere penge til sko-
levæsenet. 
 
Medarbejderrepræsentanter: 



 

 3 
 

Der holdes julefest i indskolingen den 27. november 
Der er problemer om eftermiddagen ved fodgænger-
overgangen, når børnene går hjem fra skole. 
 

10.  Evt. 
 

Aula – hvordan bruger vi det? Svar direkte til afsender 
m.m. 
 

11.  Næste dagsorden  
 

Mobilreglerne – det skal drøftes om elever i udskolingen 
må få deres mobil i frokostpausen. 
 

12.  Personale/elever/forældre 
 

 

   
 
 
 


