
NR. VEDBY SKOLE & BØRNEHUS- KORT OG GODT   
                 ”Udvikling – Fællesskab – Glæde – Mangfoldighed”              

Skolens adresse: Vigvej 4, 4840 Nr. Alslev - tlf.: 54732323 - hjemmeside: www.norrevedby-skole.dk - mail: post@norrevedby.dk 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra ledelsen 
…for børnehaven og skolen… 
Vi håber, at I har nydt påsken, fridagene og det dejlige vejr. 
9. klasse har skriftlige afgangsprøver i starten af maj, og de 
har sidste skoledag fredag d. 24/5. I maj/juni har de 
mundtlige afgangsprøver. Vi ønsker 9.kl. held og lykke. 
I maj måned skal 6.kl. på lejrskole til Sønderborg, og vi 
håber, at I får en god tur.  
Personalet er så småt i gang med at se nærmere på Aula, 
som skal afløse skoleintra efter sommerferien. Når vi ved 
noget mere om Aula, vil I løbende få flere informationer. 
Ønskeøen har netop fået bevilliget 250.000,- kr. til 
renovering af deres legeplads. 
Vores serviceleder Ebbe Petersen fortsætter to år mere 
indtil 2021. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Nyt fra bestyrelsen  

Bestyrelsen vil gerne sige tak for opbakningen og 
tilslutningen til skolefesten i slutningen af marts. Det var 
dejligt, at så mange mødte op, og vi havde nogle hyggelige 
timer sammen. 
Der har været afholdt bestyrelsesmøder i februar og marts, 
hvor følgende er blevet drøftet og evt. besluttet: 

 Pengene til autismebyggeriet er frigivet, og 
processen omkring byggeriet er i gang. 

 Bestyrelsen er i gang med, at udarbejde et princip 
for værdig kommunikation. 

 Der er et overskud på driften for 2018 på ca. 
770.000,- kr., som vil blive overført til 2019. 

 Der starter 17 børn i forårssfo 1. april 19. 

 Næste skoleår har været drøftet i bestyrelsen, men 
det er pt. sat lidt på stand by, da nogle af 
forudsætningerne, bl.a. omkring valgfag, er lidt 
uvisse pt., og mangler at blive besluttet i 
Folketinget. 

 
Alle dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne kan 
læses på hjemmesiden: www.norrevedby-skole.dk 

------------------------------------------------------------------------ 

Bestyrelseskontakt-personer til klasserne, 
SFO og Ønskeøen. 
 

Bh. kl. Anne Cathrine Wilhjelm 
1. kl.   Jeanette Klit Thomasberg  
2. kl.   Jeanette Klit Thomasberg 
3. kl.   Rasmus von Würden 
4. kl.   Rasmus von Würden 
5. kl.   Jean Delon 
6. kl.   Jean Delon 
7. kl.   Bettina Lundgaard 
8. kl.   Bettina Lundgaard 
9. kl.   Anne Cathrine Wilhjelm 
 
Austisme   Annemette Andersen 
SFO             Jeanette Klit Thomasberg 
Ønskeøen  Lisbet Jakobsen og Dorte Dangaard Jensen  

 

Orientering fra Børnehuset 
Store gruppen fra Børnehuset har været på afslutningstur til 
Nr. Alslev hvor dagen bød på boller, frugt og juice 
sponsoreret af ”den nye” bager i Nr. Alslev, Homemade 
Bakery, REMA 1000 og Super Brugsen. 
Vi var på besøg på den lokale brandstation, hvor børnene fik 
lov til at se den store brandbil. Til frokost gik turen til Peppes 
Pizza, hvor der var STORE familiepizzaer klar – MUMS  
Turen blev sluttet i Nr. Alslev svømmehal, hvor 
soppebassinet og varmtvandsbassinerne flittigt blev brugt, 
og til sidst fik alle børn hver 3 ture i vandrutsjebanen – hu 
hej hvor det gik!!! 
En skøn og sjov tur. Fredag eftermiddag er store gruppen 
og deres forældre inviteret i Børnehuset til ”farvel” fest. 

Vi ønsker alle børnene held og lykke med start i forårs SFO 
mandag d. 1 april. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Nyt fra skolens kor 
Nr. Vedby skoles dygtige kor opførte to sange til skolefesten 
d. 28/3. 
Først sang de en af mine egne sange; ”Go'morgen”. Bagefter 
sang de en af sangene fra Skolernes Sangdag 2019; ”Hvis jeg 
var en cirkushest”. 
 
Koret sang meget flot og fint! De er dygtige og gode! 
Selvom sommerfuglene fløj rundt i maverne på dem, og alle 
var nervøse, overvandt de både sommerfugle og nervøsitet 
og sang og dansede løs. 
Vi glæder os allerede til næste gang, vi skal optræde:-) 
 
Der er stadig plads til flere elever i koret, så kom gerne og 
vær med. Vi synes det er dejligt, når der kommer nye elever 
til, så vi kan dele sang-fornøjelsen med flere:-) 
 
Mange hilsner fra Nynne (NDN)  

------------------------------------------------------------------------ 

 

Elevnyt… 
… til & fraflytterelever 
 

Nye børn/elever 
 

Fraflyttede børn/elever: 
Loui Larsen, 4A 
 
Skolens samlede elevtal er herefter: 219 børn fordelt med 
173 i almen klasserne og 46 i autistklasserne. 
I skolefritidsordningen går i alt 87 børn fordelt med 76 i alm. 
sfo og 11 i autist sfo. 
I Ønskeøen er der i alt 51 børn – fordelt med 33 i 
børnehaven og 18 i vuggestuen. 
 
 

http://www.norrevedby-skole.dk/

