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GLADSAXE KOMMUNE 
Børne- og Kulturforvaltningen 
Vadgård Skole 

Skolebestyrelsen 

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 
 Den 18. maj 2020 

 
kl. 17.15 – 18.30 
 
På 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   

 

 

Elevråd: Formand for elevrådet, Lukas Konrad – til stede 

Elevråd: Næstformand for elevrådet, Jonas Bjørklund Ebbensgaard - Afbud 

 

 

Gæst:  

 

 
 

Dagsorden Bemærkninger og bilag 

 Mødeleder: Andreas Fletting 
 

 

1.  Godkendelse af referat fra seneste 
møde 
 

Godkendt 

2.  Fra eleverne. 
 

Første dag for alle de store elever.  
Det virker fint og er alligevel lidt mærkeligt. 
Der tænkes tanker omkring en afslutning for eleverne. 
Det sker i samarbejde med eleverne og forældrene. 
 

3.  Status på genåbning – fra ledelsen. Genåbningen er kommet godt i gang, Langt de fleste 
klasser kan være i deres eget lokale. Det er fortsat 
nødundervisning. 
Der er kommet gang i legene – selv de store leger sam-
men. De er tvunget til at skabe relationer indenfor klas-
serne – det giver nye venskaber og legerelationer. 
 

4.  Faglighed  
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Status og drøftelse af undervisningen i 
tysk og fransk på Vadgård Skole. 
Tysk er et obligatorisk fag, som skolen 
er forpligtet til at udbyde undervisning 
i, hvorimod fransk er et ”ekstra” sprog-
fag som skolen udbyder. 
Hvordan er tilslutningen til fransk? 
Hvordan er skolen i stand til at løfte 
opgaven i forhold til  linjefagsuddan-
nede fransklærere? 
 

Ledelsen gør status på dette. 
 
I det kommende skoleår har vi 1/3 af årgangen som har 
valgt fransk. Resten af årgangen har valgt tysk. 
 
Skolen har kvalificerede lærere til at undervise i både 
fransk og tysk. 
 
Det er en ambition, at skolen fortsætter med at tilbyde 
både fransk og tysk.  
 
 

5.  Formandens beretning Andreas gør status på indholdet i beretningen og det er 
stadig muligt at komme med forslag til indholdet. 
Udsat til næste møde 

6.  SB-valg Det er blevet besluttet i Børne- og Undervisningsudval-
get at skolebestyrelsesvalget skal udskydes til efter 
sommerferien. 
Ole vil orientere mere detaljeret om dette. 
Valget er udsat til august og håber på den nye besty-
relse er på plads inden efterårsferien. 
Der laves en tidsplan til næste gang. 

7.  Skoleårets planlægning Ledelsesteamet er i fuld gang med at planlægge det 
kommende skoleår. 
Ole og Rita giver en status på dette arbejde. 
Vi har tre børnehaveklasser. 
 

8.   
 

 

9.  Meddelelser fra: 
- Ledelsen 
- Formanden 
- Medarbejderrepræsentanterne 
 

Ledelsen: 
Der er købt nye møbler til 2. klasserne, Galaxen og Pla-
neten, samt to udskolingsklassen. 
 
Formanden: 
Det har været super at der har været en device til alle 
elever, således det har været muligt at holde kontakt 
med deres lærere. Tak for fremsynet til politikerne. 
 
Medarbejderrepræsentanterne: 
Lærer: Så godt at komme tilbage. 
Pædagoger: Nødpasning fungerer godt på SFO-en med 
glade børn. 
 

10.  Evt. 
 

 

11.  Næste dagsorden  
 

Møderække for det næste halvår. 
Tidsplan for skolebestyrelsesvalget. 
 
Næste møde: 18. juni kl. 17.15, vi håber det kan være 
på skolen. 

12.  Personale/elever/forældre 
 

 

 
 


