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

Kære Alle 
Vi håber, at I har nydt den fantastiske sommer, og I har fået 

batterierne ladet op til skoleåret 18/19. Der er allerede taget 

hul på efterårets forældremøder, ellers er det TVAIS i uge 41, 

og Åbent Hus torsdag d. 11/10, der er de første 

arrangementer I allerede nu kan notere i kalenderen. 

I går fik vi besked om, at den nye tilbygning (22 mill.) til vores 

elever med autisme er kommet med i det netop godkendte 

anlægsbudget. Det er et stort skulderklap til vores område, 

skole og ikke mindst til vores medarbejdere indenfor 

området. Vi ser frem til at kunne udvikle området yderligere, 

og at give vores elever med autisme nogle fantastiske 

rammer. 

Mvh. Ledelsen 

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

Nyt fra bestyrelsen  
…for børnehaven og skolen… 
 

Bestyrelsen har holdt møde d. 20. august. og der er bl.a. 
 

Orienteret om 

 Der blev budt velkommen til den nye bestyrelse, og det 
nye formandskab for elevrådet. 

 Der er ansat nyt personale i autismeafdelingen, og der er 
flere ledige stillinger. 

 Børnehaven fylder 20 år til september. 

 Der er fortsat stigende børnetal i Børnehaven. 
 

Drøftet  
 Der er anlagt ny belægning op til hovedindgangen. 

 Der skal laves en ny parkeringsplads på østsiden af skolen 
op mod landevejen. 

 Autismebyggeriet er indstillet som første prioritet på 
BFU’s liste til nye anlægsprojekter (se også øverst). 

 Nye målaftaler for 2018-20 er under udarbejdelse. 

 Det drøftes hvordan IT-parken på skolen kan opgraderes. 

 Skoleboden i hallen lukker, så der undersøges andre 
muligheder. 

 

Hele referatet af bestyrelsesmødet 20.08.18 kan ses på sko-
lens hjemmeside under ”Aktuelle meddelelser! 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 11.09.18.  
--------------------------------------------------------------------------- 

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 Kenneth H. Larsen  
--------------------------------------------------------------------------- 

25 års jubilæum  
...…på Nr. Vedby Skole ……. 
 

Grethe Nielsen har gjort rent på Nr. Vedby skole i 25 år. 
Vi ønsker Grethe stort tillykke med jubilæet. 
--------------------------------------------------------------------------- 

Nyt fra bevægelsesvejlederen...  
Hej alle læsere af ”Kort og Godt”. 

Så er vi startet på et nyt skole år, hvor vi satser på, at de 

bevægelsesting vi arbejder med bliver optimeret. 

Sidste år var bevægelsesdelen ikke optimal, men det skulle 

den gerne blive i dette skoleår. 

Nr. Vedby skolens drenge er tilmeldt skolefodbold. 

 

Mvh. Hans Henrik Bevægelsesvejleder 

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

OBS – OBS 
Vi oplever igen at flere elever møder før kl. 7.50. 
Tilsyn fra skolen begynder kl. 7.50. Har dit barn har behov for 
at være på skolen før kl. 7.50, kan barnet indmeldes i 
”Morgen SFO” til 578 kr. om måneden.  
Efter aftale med bestyrelsen har elever der kommer med 
skolebus mulighed for at være i skolegården. Ophold i 
skolegården er forældrenes ansvar. 
---------------------------------------------------------------------------

Elevnyt 
…til & fraflytterelever … 
 

Indmeldte  børn i børnehaven: 
Milas Skotte, Lilli Skotte 
 

Udmeldte børn i børnehaven: 
Akilles Røgen, Maximus Røgen 
 

Indmeldte børn i vuggestuen: 
Magnus Lambrecht, Sofie Frank, Silke Larsen 
 

Indmeldte elever i skolen: 
Benjamin W. Larsen, 1A - Magne T. S. L. Gehlsen, MKL1 
Magnus J. Olsen, MKL2 – Bertil Mangelsen, MKL1 
 

Fraflyttede elever: 
Sophia K. Skov, 1A -Tino F. Nissum, 2A - Kristoffer K. 
Johansen, 2A - Bastian E. Dahlquist, 4A - Bertram H. 
Nørgaard, 4A - Mia L. Dahlquist, 5A - Lauge A. Jørgensen, 5A - 
Jakob S. Buck, 8A 
Tobias Z. D. Nielsen, IKL2 
 

Skolens samlede elevtal er herefter: 217 fordelt med 175 i 
almen klasserne og 42 autistklasserne.  
I skolefritidsordningen går i alt 89 børn fordelt med 75 i alm. 
sfo  og 14 i autist sfo.  
I Ønskeøen er i alt 61 - fordelt med 40 i børnehaven og 21 i 
vuggestuen.  
--------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.norrevedby.dk/


Personalenyt … 
Sickan Westerberg er ansat som lærer i autismeafdelingen pr. 
01.08.18. 
 

Vi siger farvel til: 
Pædagog Janni I. Nordly og pædagogisk assistent Joan 
Christensen. 

 


