
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
9. oktober 2018 (kl. 18.30 - 21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Bettina Lundgaard, Annemette Andersen, Kenneth 
Larsen, Thea Tjørnelund, Marie-Elisabeth Christensen, Søren Kastrup, Jeannette Klit 
Thomasberg, Jean Delon, Kenneth H. Larsen, Rasmus von Würden, Joacim Jensen (Yvonne 
Olsen – suppleant), Christina Petersen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen 
Blom 
 
Fraværende: Jeannette Klit Thomasberg, Lisbeth Jakobsen, Annemette Andersen, 
Joachim Jensen 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 
 
 

Kortere orienteringspunkter  

1. Kort nyt fra formand og ledelse  
(1. spadestik, ny skolebod, TVAIS (Åbent hus), udvalg om ”Komm.”,Børnetal i 
”Ønskeøen”, Skimmelsvamp – en status) 
 
Hele skolen deltog i 1. spadestik på Masnedø. Vi var eneste skole der var inviteret til 
arrangementet, og vores elevrådsformand var på talerstolen sammen med to 
borgmestre og en minister. 
Kafé Lodberg er kommet godt fra start med skolebod. Der er positive tilkendegivelser 
både fra elever og forældre. 
Der er ikke fundet mere skimmelsvamp end den meget lille del i det ene lokale. 
Tidsplanen for renoveringen holder derfor og lokalet forventes tages i brug kort tid efter 
uge 42. Ved samme lejlighed bliver de omkringliggende lokaler også malet.  
Kommunen laver en lederevaluering. Alle personaler evaluerer deres ledere og disse 
data skal, sammen med en større undersøgelse, danne grundlag for en overordnet 
ledelsesevaluering, hvor Mette Myron og Steen Blom skal mødes med en ekstern 
konsulent (Jan Bartram). 
Der kører et moppeprojekt i 4. kl. i øjeblikket. Skolens moppepolitik er brugt i projektet. 
Børnetallet i børnehaven er stadig i en positiv udvikling. Vi har pt. 83 enheder, fordelt på 
41 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn. 
Ser pt. på at ansætte en medarbejder mere. 
Ønskeøen kan altid låne Forumlokalet. 
 

 
2. Kort nyt fra NVF. 



 

Det går godt og ungdomsforum er kommet godt fra start. Ungdomsskolen har bevilget 
½ time ekstra pr. gang, så der åbnes nu kl. 14.30. Derved tages hensyn til de, der har fri 
tidligere end kl. 15.00 
Formiddagsforum onsdag formiddag er stadig et stort tilløbsstykke, og vi opfordrer til 
fortsat at gøre brug af samarbejdet med skolen/børnehaven. 
Julemessen i hallen den 11. nov. 
 

 
3. Kort nyt fra elevrådet 

Der ønskes flere valgfag til næste skoleår 
Eleverne er rigtig glade for den nye skolebod. 
Legepatrulje ønskes genoptaget, det bakker bestyrelsen op om. 
Synliggørelse af elevrådet og deres arbejde. 
Ønsker om en vandautomat på den øverste gang. 
 
 

 
4. Kort nyt fra personalet 

TVAIS er startet i dag. Planlægning af ”det gode forfatterskab” er planlagt gennem 
længere tid, hvor hele skolen arbejder sammen. 
Det slutter på torsdag med Åbent Hus 
Denne uge slutter af med motionsdag på fredag. 
Børnehaven følger op på TVAIS og holder Åbent hus torsdag aften i anledning at 20 års 
fødselsdag. 
Personalet har afholdt pædagogisk dag en lørdag, hvor turen gik til Fyn. Der var bl.a. 
foredrag og besøg på Egeskov Slot. 
Personalet takker for opmærksomheden ved lærerens dag den 5/10. 
Børnehaven har fokus på den store børnegruppe. 
9. kl. kommer for 2 år i træk over i Børnehuset i bevægelsesbåndet, og er for eksempel 
sammen med børnene på legepladsen. 
KOMPAS kører, men er lidt udfordret af ferie, sygdom m.m. 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

 
5. Budget/Regnskab 2018 med forbrugsprocenter (Oversigt v. Anne Bonde) 

Anne Bonde gennemgår budget og regnskab med de tilhørende forbrugsprocenter. Lige 
nu er den forventede status at vi kommer ud af 2018 med skindet på næsen. 
 

 
6. Dialogmøde med politikere d. 22.10.18 ACW 

Input til drøftelse? Hvad er i fokus for os? 
 Kl. 17.30 afholdes informationsmøde på Eskilstrup Skole med politikerne fra Børne- og 
Unge Udvalget. Der må deltage 3 pers. fra bestyrelsen. Anne Cathrine Wilhjelm, Steen 
Blom  og Rasmus Würden deltager. 

 
7. Byggeri (Autisthus) ST 

Herunder nedsættelse af byggeudvalg for fortsat drift og etablering 



 

Byrådet har udliciteret ”bygherre-opgaven” til skolen. Der er udpeget to 
bygherrerådgivere fra ejendomsenheden, som skal bistå skolen. 
Fra den 5. nov. – slut januar tegnes de endelige streger 
Fra den 1. feb. – 1.maj starter projekteringsfasen 
Fra den 1. maj og to mdr. frem er der udbudsrunde 
Fra den 1. aug. 2019 bliver byggepladsen hegnet ind. Det betyder at vores multibane 
skal flyttes og senere genetableres. 
Målet er at den nye Autismebygning kan tages i brug august 2020. 
Der lavet en lille driftsgruppe som består af Ebbe Petersen, Steen Blom og Anne Bonde. 
Der nedsættes et org. byggeudvalg bestående af Anne Bonde, Steen Blom, 2 
bestyrelsesmedlemmer, 2-3 personaler fra autismeteamet. Anne Cathrine Wilhjelm 
deltager fra bestyrelsen og Anne Bonde hører Annemette Andersen om hun vil være den 
anden repræsentant. 

 
8. Skolens hjemmeside AB 

Hvad er status, og hvem er ansvarlig for fortsat vedligehold og evt. udbygning? 
Poul Erik Hagemann, Anne Bonde og Bettina Lundgaard mødes den 22/10 til 
gennemgang/opdatering. 
Bestyrelsen beder om at skolen finder en ansvarlig for den fortsatte vedligeholdelse. 
Samtidig skal vi være opmærksomme på at Intra udfases og erstattes af AULA, hvorved 
der kan komme en ny brugerflade. 
 

 
9. Ledelsessituationen på institutionen ST/MM 

Kort orientering om ledelsesevalueringen og LEAD+, samt presset på den samlede 
ledelseskraft. 
Skolens ledelsesteam er stærkt udfordret på ledelsestid. Der er mindre ledelsestid til 
rådighed nu, end tidligere. Det mærkes også hos personalet, hvor det kan være svært at 
komme i snak med ledelsen. 
Bestyrelsen bakker op om at skolen søger øgede ressourcer, også set i forhold til det 
kommende byggeri.  

 
10. Elevfravær (Bestyrelsens princip) – hvordan er det gået? ST 

Kontoret arbejder på en lidt vanskelig optælling og status, der vil blive fremlagt på 
mødet. 
Steen Blom fremlægger en ny opgørelse af elevfraværet (Tak for det store arbejde). 
Samlet set er vores fraværsprocent faldet, den ekstra ordinære frihed er ikke længere 
eksisterende. Til gengæld er det ulovlige fravær stigende. Vores fravær stikker af i 
forhold til hvordan de andre skolers fravær er. Men registreringen foregår meget 
forskelligt fra skole til skole. Vi ønsker ikke at pynte på tallene, ved at registrere 
anderledes. Men vi fastholder den nye stramning, og ønsker fortsat fokus på det samlede 
fravær for institutionen. Det er bedst når vi alle er her. 

 
11. Personalets trivsel (se ”Årshjulet”) ST 

Opsamling af de trivselsundersøgelser og de handleplaner skolen udvikler om både 
psykisk/fysisk APV  
Steen Blom gennemgår de foreløbige trivselsundersøgelser. 
Samtidige redegøres for handleplaner i forhold til APV. Det hele pågår pt. 



 

Der laves fokusgruppe-interviews. Det giver et bedre billede af personalets psykiske 
arbejdsmiljø i øjeblikket. Der er nu udarbejdet en handleplan med 7 punkter, der er 
beskrevet yderligere.  
De to punkter der har fyldt mest er, at personalet har haft et ønske om at være sammen 
på en anden måde. Derfor har der været afholdt Pædagogisk dag. Derudover er det 
kommunikationen der fylder. 
Den fysiske APV laves ved rundering og ved udfyldelse af skemaer for enkelte lokaler. Det 
største tema er rengøring. 

 
12. Indsatsområder (se ”Årshjulet”) ST 

Opsamling på de indsatsområder skolen har aftalt, med henvisning til Målaftaler, 
Partnerskabsaftaler, KUP 2.0 og Lederudvikling. Andre initiativer kan tages, eks. med 
afsæt i Kvalitetsrapporten 
Lærersamarbejde og teamsamarbejde. 
Kommunikation på hele institutionen. 
Punktet tages op til næste møde, hvor det bliver et grundigere diskussionspunkt. 

 
13. Eventuelt. 

Bettina Lundgaard ønsker at skolen har mere fokus på at få givet informationer ud til 
forældre. 

 
 

Mødet slut: kl. 20.47 
 
Referent AB 
  
Næste møde: 15.11.18 kl. 18.30 
 
 
 
 
 
Nye punkter til de næste møder: 

 Status på mål og indhold i SFO vs ny Dagtilbudslov med krav om læreplaner i netop SFO! 
 Mobiltelefoni på skolen – hvor er vi på vej hen? 

 
 
 


