
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
3. juni 2020 (kl. 17.30-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, 
Jean Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Malene Frank, Lisbet Jakobsen, Dorthe 
Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Christina Petersen, Søren 
Kastrup, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom, 
Maja Kuhn-Hansen (stedfortræder for Yvonne Olsen). 
 
Fraværende: Annemette Andersen(orlov), Yvonne Olsen, Dorthe Dangaard 
 
Kommentar til dagsorden: Årshjulet genfremsendes sammen med referatet 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. januar 2020:  Godkendt 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse. 
(ACW orienterer om bestyrelsesarbejdet, der grundet Corona ikke rigtig er kommet i gang i 
2020, og at vi grundet Corona ikke har fulgt årshjulet. ST orienterer om valgfag, årsprøver, nye 
førskolestarter m.m.) 
 
Steen Blom orienterede om:  

 Steen orienterede kort om Corona situationen, og hvor uforudsigelig en periode 
det har været. 

 Der har været stor kritik af valgfagstilbuddet i Ungdomsskolen. Anne Cathrine 
Wilhjelm fortæller, at der er en principbeslutning om, at valgfagene skal være i 
Nykøbing F. Kommende 8. kl. skal fortsætte med det de har valgt sidste år. 
Kommende 7. kl. skal vælge imellem håndværk og design, og madkundskab. 
Kommende 9. kl. skal have valgfag på skolen. Klassen bliver samlet, så der bliver 
ikke så store valgmuligheder. Steen Blom hører kommende 9. kl. hvad de har af 
ønsker. Marlene Frank mener det er vigtigt at eleverne høres, og at der skiftes 
mellem flere fag.  

 Årsprøver er aflyst. 

 Nationale test har været voldsomt kritiseret. Nr. Vedby skole er udvalgt til at 
gennemføre nationale test i foråret 2020. 

 Førskolestarterne er her. De startede 27. april. 18 er tilmeldt. 
 

 
 
 



 

Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Anne Cathrine Wilhjelm og Steen Blom har haft ugentlig kontakt i Corona perioden. 
Bestyrelsesmøderne har været aflyst, i stedet har der være mere skriftlig kommunikation. 
Anne Cathrine roser ledelsen/institutionen for at håndtere Corona perioden positivt. 
Årshjulet er ikke fulgt. Det sendes med referatet ud. 
Jeannette Thomasberg roser institutionen for håndteringen af Corona situationen. 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 

 Ungdomsforum er Corona ramt, og blev lukket tidligt i forbindelse med COVID19. 
Fortsætter næste år. Hallen er booket. 

 Formiddagsforum er aflyst. 

 Generalforsamling er afholdt. Pengene til div. aktiviteter er overført til næste år. 

 Ringruten kørte med nødplan. Nu er tilbage til normalen, med lidt ændrede tider. 

 Skt. Hans er aflyst i år. 
 Nyt best. Møde d. 17/6 20. 

 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet. 
Marie og Bjørg orienterede om: 
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde pga. COVID19. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet. 
Søren orienterede om: 
Alle er tilbage igen, og der er mange nye rutiner. 
 
Christina orienterede om: 
Der har været travlt. Ok med nødpasning, selvom det var anderledes. Flere nye 
vuggestuebørn. 
 
Maja orienterede om: 
Hele Autismeafdelingen har været i gang siden de måtte komme tilbage. Alle elever er 
glade for at være tilbage i noget kendt. Ellers arbejdes der med klassedannelser, og 
eleverne er spændte på byggeriet. 

 

 

 

 

 



 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Redegørelse for forløb under Corona – både i skolen og i Børnehuset (ST/MM) 
Steen Blom orienterer om at beslutningskompetencen har været taget ind til kommunen, 
og om de politiske uenigheder der har været. Institutionen har handlet efter instrukser. 
Meget har ledelsen modtaget direkte fra CBL, til formidling til forældrene. Der har været 
stor opbakning fra forældrene. Vi har været udfordret på værnemidler både skole og i 
børnehus. 
Der har været nødundervisning, og det er der stadigvæk. Der er store krav til 
hygiejneundervisning. Der har været stor tilfredshed med Corona rengøringen. 
Eleverne fik mulighed for at hente deres materialer og computere. Eleverne var meget 
forsigtige i starten, da de kom tilbage på skolen. 
Skolen har ca. 5 elever, der er i særlig risikogruppe og ca. 5 elever der ikke møder op. 
Sanktionen om træk i børneydelsen er sat på stand by. 
Hvis man holder sit barn hjemme, skal der foreligge en lægelig vurdering. 
Der er valg til bestyrelsen. To fra børnehuset og en fra autismeafdelingen. 
Valgprocessen er sendt ud til forældrene. Valget må gerne holdes på skolen nu, men 
bestyrelsen henstiller til, at vi følger den udsendte plan. 
Børnehuset har været med i nødpasning i Stubbekøbing. Der har været meget begrænset 
fremmøde i nødpasning max. 5 børn. 
Børnehuset er kommet på AULA, ellers er der kommunikeret via hjemmesiden og E-boks. 
Der har været udfordringer i forhold til indkøring af nye børn. Der er en del nye rutiner, 
bl.a. aflevering udenfor som der fortsætter. 
Der har været en lille markering af forårsbørnene, da de skulle i skole. 
Sommerfesten er aflyst. 
Der er mange der har korte dage. 
Der er sampasning mellem SFO og Børnehuset i sommerferien. 
Det blev aftalt, at der skal vurderes på hvad der er ” tabt og vundet/negativt og 
positivt” i løbet af Corona krisen, herunder vurdering af fjernundervisning. 
 
6. Regnskab – og et blik ind i budget 2020 (AB) 
Der har ikke været nogle større udgifter i forbindelse med COVID19. Tværtimod har 
personalet været gode til at dække for hinanden, så der har næsten ingen udgifter har 
været til vikardækning. 
Budget 2020 flyttes til næste møde, da vi ikke har modtaget opdaterede budgetter fra 
CBL. 
 
7. Byggeri (ST) 
Der er en del nyt, vi er snart færdige!!! Herunder de trafikale forhold (ST) 
Byggeriet bliver ca. 14 dage forsinket. Der bliver indflytning i løbet af 
august/september. Byggesummen på 19,7 mil. holdes på nær ca. 300.000 kr. 
Bestyrelsen bakker op om indflytning i august/september. 
 



 

 
 
 
8. Legeplads (AB) 
Vi har konkrete forslag, der kan rulles ud snarest muligt! 
AB fremviste forslag fra to forskellige firmaer, og der arbejdes videre med dem. Elevrådet 
skal ind over processen, ligesom bestyrelsen skal ind over processen igen. Ellers er det 
legepladsudvalget der arbejder videre. Legepladsudvalget består af: Anne - ADE, Ebbe - EP, 
Joachim - JJ, Line - LCB, Signe - SN, Maria – MSM, Tina – TGA og Anne – AB. 
 

 
9. Forventninger til resten af dette skoleår (ST) 
Sidste skoledag, Dimission, Prøvebevis, klageadgangen for karakterer, elevfravær med       
fjernundervisning fremadrettet osv. 
Der er kun en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen, som vi følger. Der er et lille 
forældreskriv. Skal det sendes ud? Bestyrelsen beslutter at det sendes ud. 
De ind og udgange, som eleverne benytter, når de kommer og går hjem, er fortsat de 
samme. Dette skrives til forældrene. Forsamlingsforbuddet er nu ophævet på 
institutionen. 
Fra d. 8/6 2020 kan undervisningen placeres, hvor det passer bedst på den enkelte skole, i 
samarbejde med bestyrelsen. 
Timetallet kan ikke ændres. Der er 3 dages ændringer på busserne. 
Der planlægges med en løsning på en forskydning mellem 0 og 1 time. 
Forældrene afleverer stadig eleverne udenfor.  
Dimission og sidste skoledag skal der findes en løsning på. 
Forældremøderne skal ligge i starten af august. 
Skole/hjem samtaler efter behov. 
Obs. på at forældrene evt. ikke kan aflevere deres børn forskudt.  
Undervisningen kører frem til d. 24/6 for 9. kl.  
Sidste skoledag d. 24. juni. Det er besluttet fælles i kommunen.  
Dimissionen foreslås til torsdag d. 25/6. 
 
10. Eventuelt. 
Bettina Lundgaard spurgte ind til skoleboden fremadrettet. Steen Blom fortalte, at han havde 

været i dialog med NA skole og Brian Lodberg om en løsning. 

 
 
 
Mødet slut: kl. 20.15 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: D. 17/6 20 kl. 17.00 – 19.00 
 



 

 
 
Vente punkter til næste møde: Tobak/snus, Trafikpolitik, SFO – målsætning og 
indholdsbeskrivelse, Valgfag 2020/21. 


