
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
24. oktober 2019 (kl. 18.30-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, 
Jean Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Dorthe Dangaard, Marie-Elisabeth 
Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Christina Petersen, Søren Kastrup, Yvonne Olsen, Anne 
Bonde Andersen og Steen Blom. 
 
Fraværende: Annemette Andersen(orlov), Malene Frank, Lisbet Jakobsen, Mette Myron 
 
Kommentar til dagsorden: Vi venter med punkt 11 til næste møde. I stedet bliver punkt 
11 AULA. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25/9-2019:  Godkendt 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse. 
(Incl. status og nyt om trivselsundersøgelse). 
 
Steen Blom orienterede om:  
 

 Der er kommet en ny psykisk APV. Vi holder fokusgruppeinterview. 

 Der er taget en lidt drastisk beslutning på hele institutionen vedr. billeder, film 
osv. Lige pt. tager vi ikke billeder/optagelser af børn/elever. Der kan laves en 
særlig samtykke, som benyttes pt. 

 Personalet vil gerne høres vedr. princip for vikardækning, så vi udsætter 
behandling heraf til personalet har udtalt sig, hvorefter det det tages op i 
Bestyrelsen igen. 

 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Situationen vedr. valgfag har været drøftet i Bestyrelsen. Der er lavet en udmelding til 9. 
kl. og deres forældre, som der har været enkelte kommentarer til. Disse kommentarer er 
blevet drøftet med forældrene. Skoleleder og formand tager et møde med 
Ungdomsskolen for at drøfte forløbet og reaktionerne. 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der har været afholdt Bestyrelsesmøde. 



 

Der er jule-loppe arrangement i hallen d. 10.11.19, Forum sælger pyntegrønt uden for 
hallen. Der har været Åbent Hus i Formiddagsforum med fin tilslutning. 
 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet. 
Marie og Bjørg orienterede om: 
Der har været afholdt elevrådsmøde i tirsdags. Der har været afholdt fælles 
elevrådsmøde d. 03.10.19 på Rådhuset for hele Guldborgsund Kommune. 
Elevrådet vil spørge DSE – Danske Skoleelever om hjælp til at blive mere synligt som 
elevråd.  Bestyrelsen bakker op. 
Der er et punkt som eleverne gerne vil have udbedret/set på: fluer i lokalerne, halvtag 
over cykelparkeringen, stole i udskolingen. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet. 
Søren orienterede om: 
Der har været afholdt TVAIS, incl. Åbent Hus. 
Der afholdes Matematikkens Dag d. 14.11.19. 
AULA er startet op i mandags. Intra kører resten af oktober. 
 
Christina orienterede om: 
Børnehaven laver juleværksteder. Der er store frustrationer pga., at der ikke må tages 
billeder pt. Der skal arbejdes på en løsning. Der må gerne tages billeder, men der skal 
benyttes en særlig samtykkeblanket. 
Børnehavens personale er også kommet på AULA. 
 
Yvonne orienterede om: 
Autismeafdelingen holder forældrearrangement d. 12.11.19 kl. 17.00 – 19.00. Der ønskes 
lidt opfølgning på arrangementet efterfølgende på Intra. 

 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Byggeriet – sidste nyt. (ST) 
I særlig grad med fokus på nedrivning og sikring af skolegård. 
Børnehaven er i en mindre byggeproces. Firmaet KOMPAN starter i uge 48.  
Hele vuggestuens legeplads laves. Der laves multihus, sandmile osv. Der holdes indvielse 
d. 13.12.19. 
Det gamle cykelskur er revet ned. Bygmester er IDE-byg. Der er opstart af byggepladsen  
d. 28.10.19. Det tager ca. 1 uges tid. Det er muligt at byggepladsen bliver lidt mindre. 
Der kommer nye tegninger og ny tidsplan. 
Tidsplanen holder indtil videre, og betonelementerne bestilles snart. Jorden lægges op 
ved bakkerne. Der kommer ikke trafik i skolegården. Der nedsættes allerede nu et 
legepladsudvalg, som kan begynde at forholde sig til en ny legeplads. Jean Delon og 
Rasmus Jacobsen von Würden vil gerne deltage i udvalget. 



 

I forhold til 1. spadestik ønsker Bestyrelsen at det bliver tidligere på dagen, og andre end 
de foreslåede dage d. 30. og 31. oktober. 
 

 Rasmus vil undersøge om der kan skaffes en Drone der tager billeder på dagen. 

 Yvonne Olsen og Søren Kastrup drøfter indholdet til 1. spadestik med det øvrige 
personale, og kommer med forslag til Anne Bonde. Blomsterløg plantes af alle 
elever. 

 Der er et ønske om en trafikpolitik. Det drøftes på næste Bestyrelsesmøde. Ulla 
Hejlskov inviteres til mødet. Bestyrelsen bakker op. 

 
6. Evaluering af TVAIS-uge og ”Åbent Hus” (10/10) 
Det forløb godt, og positivt indtryk af Åbent Hus. Det er en sjov uge, men der er også 
 ”tryk på”. Det var meget positivt med turen til Faxe Kalkbrud. Der er både positive og 
negative tilbagemeldinger fra eleverne. Nogen synes der var for meget fokus på de små 
elever, således at det ikke var udfordrende for de ældre. 
Positivt at komme herop torsdag og kan mærke engagementet blandt både elever og 
personale. 
 
7. Budgetopfølgning (AB). 
Anne Bonde gennemgår regnskab - År til dato overblik. Der skønnes forsigtigt på et 
overskud på ca. 500.000 kr. i 2019. SFO almen og SFOA får færre elever. Børnetallet er 
faldende i Ønskeøen. 
Der ønskes halvtage over cykelskurene ca. 15.000 kr. Der købes stole til 9 kl. 
ca. 15.000 kr. Bestyrelsen bakker op. 
Bettina Lundgaard undersøger mht. stole og halvtag, om skolen kan aftage nogle aflagte 
fra Vordingborg Gymnasium. 
 
NB Efter mødet er følgende er følgende modtaget fra Bettina: 
Nr. Vedby skole og Børnehus aftager 60 stole fra Vordingborg Gymnasium. 
Mht. overdækningen, så er den desværre videregivet for et års tid siden.  
 
 
8. Dialogmødet d. 5. november – her på skolen. 
Forslag til mødet – og i særdeleshed til værtsskabet her hos os….? 
Der kommer ca. 40 personer. Elevrådet er med til at byde velkommen. 
Fakler? 
 
9. Proces ”Digital Dannelse” (Fokuspkt. I bestyrelsen). 
Opfølgning på fælles dag med personalet d. 02.10.19. Hvilke pointer kunne danne 
grundlag for evt. beslutninger og principper. Hvad er næste skridt? 
Det var en god og vigtig aften. Det var meget lærerigt og oplysende. Oplægsholderen var 
god. Der abonneres på Center for Digital Dannelsesmateriale. Det koster ca. 3500 kr. om 



 

året for hele skolen. Der er materiale til hvert klassetrin. Udvalget indkaldes og arbejder 
videre.  
 
10. Håndtering af generelle misbrugsproblemer 
Med særlig fokus på tobaksvaner og brug af snus – i eller udenfor undervisningen. 
Tobak og snus er forbudt på skolen. 
Anne Cathrine Wilhjelm har vært i dialog med politiet. Forslag om at tidligere misbruger 
kommer til udskolingen og holder oplæg. Vi kan undersøge om SSP vil hjælpe. 
 
11. AULA 

 Guldborgsund Kommune har besluttet at tage AULA i brug mandag d. 21.10.19. 
Intra nedlægges efter d. 01.11.19. Fredag d. 25.10.19 er officiel AULA dag. 

 Besked til forældre om at fjerne/hente ting på Intra, da det lukker d. 01.11.19. 

 Besked om ”Velkommen til AULA” + Kommunikationsblomst til alle. 

 Der laves en opfølgning på AULA på næste møde. 
 
12. Eventuelt. 
 
 
 
Mødet slut: kl. 21.12 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 19/11-19, kl. 18.30-21.00. 
 
 
 
Vente punkter til næste møde: Elevfravær, SFO 


