
  

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde Vipperød & Ågerup Skole 
 
Dato: 09.02.2023 
Sted: Vipperød 
Tidspunkt: 17.30-20.00 
(Mad mv. kl. 17.00-17.30) 
Mødeleder: Charlotte Gustafsson  
 

Deltagere: 
 Rød = ikke tilstede 
Forældre:  
Charlotte Gustafsson – Vipperød 
Danny Nordentoft - Vipperød 
Jens Skødstrup – Vipperød  
Lars Juel Hansen – Vipperød 
Kasper Helt  – suppleant - Vipperød 
Carsten Svensgaard – Ågerup 
Tina Strunge – Ågerup 
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup 
Aida Saraz suppleant - Ågerup 
Personale:  
Jeanett Jørgensen – Lærer 
Connie Petersen – Pædagog 
NN - lærer  
Ledelse:  
Gitte Tonn – Skoleleder 
Vivi Bødtger Borello Pædagogisk leder Vipperød 
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup 
Elevrådsrepræsentanter:   
Lukas Tokssværd 
Noah Rager 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig 
og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Godkendelse af dagsor-
den (B) 
 

 17.30   

2. Referent er Gitte 
 
 

 17.30   

3. Orienteringer fra hverda-
gen - kort: 

- fra ledelse 

- fra lærer/pædagoger 

- fra Elevrådet 
 
 

17.30-
17.50 

  

4. Skolefoto - Ledelsen øn-
sker ikke længere at sko-
len skal administrere sko-
lefoto - portrætdelen i sko-
letiden, kun klassefoto. 
Det er en opgave for adm. 
ift. udbyttet for skole. Der-
for vil ledelsen gerne hen-
lægge skolefoto til en sen 
eftermiddag eller week-
end. 
(B) 

17.50-
18.10 

  

5. Opfølgning på d.13.1. - 
Hvad vil skolen gå videre 
med til næste års skole-
planlægning? (D/B) 

18.10-
18.30 

  

6. Udgangstilladelsen - Elev-
rådet - den skal måske 

18.30-
18:55 

  



  

 
 

fjernes eller kun gælde en 
enkelt dag om ugen fx fre-
dag. - i så fald skal princip-
pet skrives om - ændres. 
(D/B) 

7. Pause – Elevrepræsentan-
ter forlader mødet 

18.55-
19.00 

  

8. Økonomi - 2023 kort sta-
tus fra det vi ved nu. (O) 

19.00-
19.25 

  

9. Spareplan i marts, hø-
ringssvar (B) 

19.25-
19.55 

  

10. Eventuelt (O/D) 
 

19.55-
20.00 

 
 
  

 

                                                                   

 

Punkter til næste møde: 

• Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 

• Status og beslutninger skoleårets planlægning 

• Økonomi 

Punkt til april 

• SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D) – kommer 
med i april 2023 

Principper status: ARBEJDSDAG 06.02.2023 17-20 

Proces for lejrskole – endelig 

Kommunikation (Lars) 

Mobilpolitik/digital (Charlotte)  

Sfo/Klub (Jose) 

Sundhedspolitik (Tina) 

Skole/hjem samarbejde (carsten) 

 

Løbende øvrige punkter 

-        budgetopfølgning 

-        Trivsel hos eleverne - status 

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt 

 

Links: https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoed-og-aagerup-skole/ 

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse 
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