
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   

9. september 2020 (kl. 17.30-20.00) 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, Jean 
Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Annemette Andersen, Charlotte Folmersen, Malene Rode, 
Sudarat Kraikaew, Axel Flindt Hjorth Hansen, Christina Petersen, Søren Kastrup, Yvonne Olsen, 
Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom. 
 
Fraværende: Rasmus, Annemette, Malene og Søren. 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. august - 2020:  Godkendt. 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse 
 
Steen Blom orienterede om:  
Der er en del møder der flyttes i øjeblikket. Bl.a. dialogmødet vedr. budgetaftalen. Vi ved ikke om 
mødet holdes senere. 
Vi har haft slået to stillinger op. En børnehaveklasseleder og en dansk/tysk lærer til mellemtrin og 
udskoling. Der er en del ansøgere, og der er valgt ansøgere ud til samtaler onsdag d. 16/9. Fra 
bestyrelsen deltager Jean og Bettina. 
 
Mette Myron orienterede om: 
Der har været møde med venneforeningen i Børnehuset, og julefesten er aflyst i år pga. COVID 19. 
Der har været forældremøde i Børnehuset. Forældregruppen støtter op om, at børnene stadig 
afleveres udenfor. 
 
Anne Bonde orienterede om: 
Alle afventer flytningen til det nye hus. Forældremøder afholdes i hver klasse. 
Forældrearrangementet i november er flyttet på ubestemt tid pga. COVID 19. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Steen og Anne Cathrine taler en del sammen, og Anne Cathrine er glad for at der kunne afholdes 
forældremøde i Børnehuset. Vi skal nok være forberedt på, at COVID 19 igen vil få en indflydelse 
på vores hverdag igen. Så vi skal være ekstra obs. på at overholde alle retningslinjer. 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der er en plan for en solcellepark i Vigen, og NVF er med i en drøftelse om, hvordan man kan 
bruge Vigen rekreativt, hvis projektet bliver til noget. Nordvestfalster skal være et godt sted at bo. 
 



 

3.   Kort nyt fra elevrådet 
(OBS! – Ny formand/næstformand deltager) 
Sudarat og Axel orienterede om: 
Sudarat er valgt som formand, og Axel som næstformand. Sudarat har været til fælles 
elevrådsmøde på Rådhuset i dag. 
På det seneste elevrådsmøde drøftede eleverne legepladsen, og de kommer med en 
tilbagemelding på det næste elevrådsmøde i næste uge. 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
Intet. 
 
Christina orienterede om: 
Der er fortsat mange børn der starter i vuggestuen. Alle nye forældre inviteres til en 
opstartssamtale. 
 
Yvonne orienterede om: 
Der har været personalemøde i undervisningsafdelingen, og alle afventer spændt beslutningen 
om fordeling af lokaler, personalerum osv. 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Møderække efterår 2020 
Tidligere udsendte datoforslag konfirmeres. 
D. 19/11 er der planlagt personalemøde i Børnehuset. 
Formand og ledelse drøfter datoen igen. 
 
6. Opsamling på kurset ”Dit liv på nettet” – skolens politik for ”Digital Dannelse”. 
Kurset anviste muligheder for udvalgte klassetrin, med et fyldestgørende materiale – hvad med 
os? 
D. 20/8 afholdt kommunen et møde vedr. Digital Dannelse, hvor kommunens tilbud til skolerne 
blev gennemgået. Nørre Vedby Skole & Børnehus har købt et forløb til alle klasser fra Center fra 
Digital Dannelse. Der er enighed om, at det ene tilbud ikke udelukker det andet. Der skal 
planlægges en fælles opstart for alle elever på skolen. 
Beslutningen mht. mobilfri skole bliver, at eleverne afleverer deres telefoner om morgenen, og får 
den udleveret igen kl. 12.45. Ledelsen bliver bedt om, at komme med et forslag til forsøgsperiode. 
Pt. er der en problematik om, at eleverne ikke kan høre, når klokken ringer nede bag ved hallen.   
 
7. Regnskabsopfølgning (AB) 
Herunder opfølgning på dilemmaet omkring finansiering af Multibane m.m. 
Pt. er der en del budgetændringer bl.a. vedr. SFO og Børnehus, som vi ikke har haft mulighed for 
at indregne. 
Der er sat 350.000,- kr. ind på skolens konto til opførelse af en ny multibane. 
Byggeriet bliver lidt dyrere end projekteret, det skal ikke dækkes af skolen. 
Det manglende interiør i byggeriet skal dækkes af skolen. 
 



 

Legepladsen har været i høring i elevrådet, og der kommer en melding retur i næste uge fra 
elevrådet. 
Bestyrelsen skal ind over økonomien og det endelige tilbud, inden der tages en endelig 
beslutning. 
Bestyrelsen vil gerne se en plan for ombygningen af omklædningsrummene til værksted. 
 
8. Indvielse af det nye hus d. 02.10.20 
Forslag til program, og generel afvikling. 
Træet skal plantes. Tidsplanen for arrangementet opdateres. Alle elever, bestyrelsen og 
samarbejdspartnere inviteres til den officielle del om formiddagen. Er der pladser tilbage kan 
almen forældre inviteres. Forældrene i autismeafdelingen inviteres om eftermiddagen i 
tidsrummet 13-16. 
Jeannette, Bettina, Anne Cathrine, Jean deltager i indvielsen. 
Anne Cathrine og Anne kontakter Bjarne Arildsen på Folketidende i forhold til information 
omkring indvielsen og især mhp. invitation af det omkringliggende samfund, beboerforeninger, 
Formiddagsforum m.fl.  
Vi har holdt møde med personalet vedr. lokale fordeling efter d. 2/10. Meningerne går i mange 
forskellige retninger, men der er et fælles ønske om, at få indrettet et fælles personalerum for 
hele personalet. Ledelsen ønsker, at komme med et konkret forslag til indretningen af et fælles 
personalerum, og et økonomisk overslag. Bestyrelsen vil gerne se et forslag med en økonomisk 
ramme evt. elektronisk. 
 
9. Høringssvar: Deltidspladser i kommunen. 
Bilag vedlagt. Der ønskes et evt. høringssvar omkring finansiering m.v. 
Mette Myron orienterer. Der har ikke været nogle forældre i Børnehuset, der har benyttet sig af 
tilbuddet indtil nu. Mette udfærdiger og sender høringssvar på bestyrelsens vegne. Gerne 
sammen med MED udv. 
 
10. Dialogmøder – hvem deltager (21/9 – daginst. & 29/9 – skoler)? 
Der er indkaldt til 2 dialogmøder, for henholdsvis skoler og daginstitutioner. Hvor skal vi deltage? 
Charlotte, Christina og Mette deltager d. 21/9 i dialogmødet for daginstitutioner. Bettina, Anne 
Cathrine, Jeannette, Yvonne, Charlotte, Jean, Sudarat, Axel og Steen deltager i dialogmødet  
d. 29.09.20 for skolerne. 
 
11. Tobak og snus på skolen 
Skal vi have en særlig indsatsplan – snus begynder at optræde, og er let tilgængeligt! 
Skolen har kendskab til, at der er snus på skolen i et eller andet omfang, da elever har fortalt, at 
de er blevet tilbudt snus i skoletiden. Det kan være en god idé, at der holdes mere øje med 
eleverne i forbindelse med afslutning af skoledagen. Anne Cathrine foreslår, at der sættes fokus 
på problematikken vha. kampagne med besøg af tandlæge, SSP, politi og en tidligere misbruger 
for eleverne i 8. og 9. kl. samt forældrene i 6. og 7. kl. Anne og Steen påtager sig opgaven. 
 
12. Evaluering af Nød- og Fjernundervisningen 
Perspektiver til en evt. mulig kommende gentagelse…..!!! 
Anne Cathrine har modtaget nogle svar, men mangler stadig en del. bl.a. bedes elevrådet om, at 
komme med deres vurderinger. 
 



 

 
13. Eventuelt. 
Intet. 
 
Mødet slut: 20.10. 
 
 
Referent: AB. 
 
 
Næste møde: 19/11-2020. 
 
 
Ventepunkter til næste møde: Trafikpolitik, SFO – målsætning og indholdsbeskrivelse, Skolebod. 
 


