
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… 
Velkommen til det første nyhedsbrev i 2019. Vi håber, at I 
alle sammen er kommet godt ind i det nye år. 
I uge 7 holder skolen vinterferie, mens der er sampasning i 
Børnehus og SFO. 
Fastelavn ligger sent i år, og vi fejrer det fastelavns mandag 
d. 4/3 i Børnehuset, og i bh.kl. – 4. kl. på skolen. Nærmere 
program følger. 
Der afholdes skolefest torsdag d. 28/3-19, kl. 17-20. 
Nærmere program følger. 
 

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

Nyt fra bestyrelsen  

Den kommende bh.kl. er på 18 elever. 
Vi kommer ud af 2018 med et overskud på ca. 700.000,- kr. 
Der er kommet en ny aftale vedr. valgfag fra sommeren 19. 
Der er dialogmøde med Center for Børn og Læring d. 4/4-19. 
Der har været revisitation i autismeafdelingen og alle elever 
er revisiteret med undtagelse af dem der forlader os efter 9. 
eller 10.kl. 
Der er generalforsamling i NVF d. 21/3-19. 
 

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

Orientering fra… 
I tilfælde af snevejr - så busserne ikke kører 

Hvis skolebusserne ikke kører, kommer der en besked på 

opslagstavlen på skolens hjemmeside. Informationer vedr. 

skolebuskørsel kan også høres på Radio Sydhavsøerne eller 

P4 Regionalradioen. 

Skolen er altid åben. Der vil være nødundervisning og 

”pasning” i SFO. 

Hvis busserne meddeler, at de kører sidste tur hjem pga. 

vejret, hjælper vi børnene fra Bh.kl. – 5. klasse med, at der 

bliver ringet til deres forældre. På den måde kan børnene få 

besked, om de skal tage bussen, eller om de bliver hentet på 

skolen. De børn som har en mobiltelefon, bruger denne. 

Elever fra 6. – 9. årgang tager selv kontakt til hjemmet, eller 

har på forhånd aftalt, hvad de skal gøre. 

Mvh. Ledelsen 

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

Nyt fra bevægelsesvejlederen 
Da folkeskoleloven gerne vil have åbne skoler, og 
sammenarbejde med idrætsklubber i nærområdet, 
og jeg er uddannet fodboldtræner med den næst højst 
uddannelse (A-licens), er jeg blevet kontaktet af Nordfalster 
FB. 
Som et helt nyt tiltag og i samarbejde med Nordfalster FB vil 
jeg fremover træne fodbold på tirsdage fra kl. 14.00 – 15.00. 
i hallen, sammen med de elever der har mulighed og lyst, fra 
børnehaveklasse - 3. klasse. 

Dette iflg. aftale med skolens ledelse – håber I som forældre 
vil tage godt i mod tiltaget. 
 
Mvh. Træner og bevægelsesvejleder Hans Henrik Krøll 

 
----------------------------------------------------------------------- 
Nyt fra skolens kor 
Nr. Vedbys Skolekor er startet op igen. Vi startede op d. 
12/12-18. 
 
Vores første opgave var at opføre min egen julesang for hele 
skolen til adventssamling i december. Det var nogle meget 
stolte og seje elever, der stod foran alle og sang så flot:-) 
 
Vi har stadig masser af plads til flere sang-glade elever i 
koret, så både drenge og piger er meget velkomne til at 
komme med og synge sammen med os.  
Vi øver hver onsdag kl 11.30-12.30 i skolens musiklokale:-) 
 
Mange syngende hilsner fra Nynne. 
 

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

 

Glemt tøj mv. kan afhentes 
… på Nr. Vedby Skole… 

 

Vi har en del tøj, sko mv., som er glemt på Nr. Vedby Skole - 
såvel i skolen som i sfo`en. Dette glemte tøj mv. – 
fremlægger vi perioden 
 
                      …4. feb. - 8. feb… 
 
på et par borde i nærheden af skolens hovedindgang. Alle 
som mener at have glemt tøj på skolen er velkomne til at 
kigge i bunkerne. 
Det tøj mv., som er tilbage i bunken efter den angivne 
periode gives til velgørende formål. 
 

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

Elevnyt… 
… til & fraflytter elever 
 

Nye børn/elever 
Adam Frøsing Nissum, Vuggestuen 
Damian M. Christmas, 2A 
Tino F. Nissum, 2A 
 

Fraflyttede børn/elever: 
Josephine Nielsen, 3A 
Sabrina Andersen, 7A 
 

Skolens samlede elevtal er herefter: 222 børn fordelt 
med 176 i almen klasserne og 46 i autistklasserne. 
I skolefritidsordningen går i alt 92 børn fordelt med 79 
i  alm.  sfo og 13 i autist sfo. 
I Ønskeøen er der i alt 64 børn – fordelt med 47 i 
børnehaven og 17 i vuggestuen. 
 
 

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

