
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
24. april 2019 (kl. 18.00-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, 
Jean Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Annemette Andersen, Lisbet Jakobsen, Dorthe 
Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Madeleine Wilhjelm, Christina Petersen, Søren 
Kastrup, Joachim Jensen (Yvonne Olsen), Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen 
Blom 
 
Fraværende: Joachim Jensen, Dorthe Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen. 
 
Kommentar til dagsorden: Punkt 8. udsættes til der en afklaring omkring kommende 
skoleår. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts -2019:  Ok. 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse 
 
Steen Blom orienterede om:  
Intet 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Intet 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der bliver vælgermøde d. 30.04.19 i fællesrummet på skolen med ”kaffeklubben”. 
NVF har modtaget 10.000 kr. til Krolf. 
Ungdomsforum og formiddagsforum kører videre i kommende sæson. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet  
Marie og Madeleine orienterede om: 
Der afventer et elevrådsmøde. 
 
 
 
 
 
 



 

4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
Københavnertur med 5. – 9. kl. d. 09.04.19. 
Der har været et videoindslag fra autismeafdelingen d. 02.04.19, da der var 
international autismedag. 
6 personaler fra autismeafdelingen skal på SIKON konference i Odense. 
 
Christina orienterede om: 
Børnehaven har været på besøg i kirken op til påske. 
Der starter en del nye børn i vuggestuen og i børnehaven. 
Børnehaven har fået 250.000 kr. til renovering af legepladsen. 
Vuggestuens del samt afdelingen op mod skolen bliver renoveret først. 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Dagens fokuspunkt: Digital dannelse 
Bestyrelsen bedes ”tilskære” og afgrænse emnet yderligere, og evt. komme med 
forskellige forslag til tiltag, som kunne dække både bestyrelsens og evt. personalets 
behov. Der kan med fordel søges inspiration hos de mange fora, der behandler emnet! 
 
Emnet blev drøftet, og der blev nævnt: 
 

 Mobiler 

 PC´ere 

 Online adfærd 

 Aula 

 Retningslinjer for ”netetikette” og opførsel på nettet. 
 
Der nedsættes et udvalg bestående af: Jean, Bettina, Anne Cathrine og Annemette, som 
inden næste bestyrelsesmøde skal komme med en procesplan for, hvordan vi skal gribe 
emnet an. 
Almendelen og autismeafdelingen har meget forskellige behov, som skal indtænkes 
undervejs. 
Ledelsen udvælger 2 personaler, en fra autismeafdelingen og en fra almendelen til at 
deltage i udvalget. 
Ledelsen og formanden deltager i udvalget. 
 
6. Byggeri - nyt? 
Opsamling fra sidste byggemøde i det lille byggeudvalg. 
Steen orienterede om byggeriet. 
 



 

 
 
7. Skolefesten 
Evaluering, samt fremlæggelse af regnskab (AB) – skal vi fortsat have en skolefest hvert 
år? 
Der var et forbrug på 3.993,49 kr. på skolefesten. Der var ros og det var særligt en god 
aften for de mindre elever (dog var børnehavebørnene måske for små). 
Personalet synes, det er mange timer at bruge på en skolefest. De vil hellere deltage i et 
klassearrangement. 
Pt. lader vi det ligge, og lader et udvalg beslutte, hvornår den næste fest skal være. 
Det foreslås, at vi holder en fest, når den nye autismebygning står færdig. 
 
8. Næste skoleår 

 Endelig timefordelingsplan og skemaopbygning. 

 Vikardækning – skal de nuværende principper udleves/ændres? 

 Valgfagsordning – hvor er vi i de kommunale beslutninger og egen undersøgelse? 

 Nye tiltag(Dannelsesrygsækken, temadag om elevfravær*), ”Kend dit land”, LM for 
lærere). 

 Fysisk placering(Autister, førskolebørn, almenbørn) – mens vi venter på en ny 
bygning! 

Punktet udgår. Der afholdes et kortere møde til drøftelse af punktet snarest. 
 
9. Elevfravær – lokalt* 
Elevfraværet er fortsat meget højt på vores skole, og bestyrelsens initiativer har ikke haft 
en væsentlig effekt på dette. Ledelsen bruger forholdsvis meget tid på emnet (jvnf. 
bestyrelsens beslutning), uden yderligere effekt. Emnet er sat på den politiske dagsorden, 
under eks. vinklen: ” Kan der forefindes godkendt ”Motiverende fravær”? – og er dette 
ok?” Hvad gør vi her lige nu lokalt? 
Steen orienterede og ”Styringsblomsten” blev omdelt og forklaret. 
Vores skole har et relativt højt fravær. Bestyrelsens tiltag har ikke haft nogen effekt, og 
ledelsen bruger uforholdsmæssigt megen tid på møder herom. 
Der er brug for at bestyrelsen på næste møde forholder sig til problematikken, og evt. 
til princippet. 
Steen undersøger, hvordan billedet er på andre sammenlignelige skoler mht. fravær og 
registrering heraf. 
 
10. Tiltag i ”Ønskeøen”. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet en række tiltag i børnehaveregi, der skulle sikre et 
omfangsrigt rekrutteringsgrundlag af børn. Disse bør genbesøges, især mhp. at flere 
initiativer kan sætte personalet og ledelsen i et dilemma omkring fordeling, naturlig 
tilvækst og begrebet ”strandhugst”. Især det meget positive initiativ med Mødregrupper, 
bør gentænkes og måske genoplives? Det skal samtidig understreges at ”Ønskeøen” for 



 

nuværende konstant ligger over sin børnenormering, bortset fra overgangen d. 1. april til 
skolen. De fysiske forhold bør derfor ind tænkes, hvis børnetallet øges væsentligt. 
Punktet sættes på til et kommende bestyrelsesmøde. 
 
 
11. Eventuelt 
Intet 
 
Mødet slut: kl. 20.45. 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 22/5-19, kl. 18.30-21.00. 
 
 
 
 
 
Nye punkter til næste møde: 


