
 

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

11. november 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: Bettina, Annemette, Malene. Søren kommer senere. 
 
Kommentar til dagsorden: Intet. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9.september - 2020:  Godkendt og underskrevet. 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse (Snus/handlemuligh., Nyhedsbreve, Komm. Nyt.) 
 
Steen Blom orienterede om:  
SSP vil gerne orientere om snus, men pt. må de ikke komme på skolerne. Jean fortæller, at 
skoletandlægen også gerne vil komme på besøg vedr. snus. 
Der er ikke mulighed for, at have en skolebod pt. Rasmus orienterer om, at der er planer om en 
automat med mad/snacks på Nr. Alslev Skole. Steen skal være sammen med NORD lederne i 
morgen.  
Der er blevet spurgt ind til Kort og Godt – tidligere nyhedsbrev. På AULA er der en opslagstavle, 
som bruges til info. Bestyrelsen ønsker et nyhedsbrev en gang i kvartallet. Der ønskes en 
overskuelig ”standard”, som gerne må lægges på opslagstavlen på AULA. 
Der er kommet en ny centerchef Margit Mikkelsen. Vicecenterchef Peder Skelbo fratræder sin 
stilling med udgangen af november. 
 
Mette Myron orienterede om: 
Der er indskrevet 18 nye børn i forårssfo. De starter 1. april – 2021. 
Der arbejdes med Corona tilpasset julemåned i Børnehuset. 
 
Anne Bonde orienterede om: 
Det nye hus er nu indviet, og der er stor glæde både hos elever og personale. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Det kommer på dagsordenen. 
 
 
 
 
 



 

2.   Kort nyt fra NVF 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der arbejdes på, at udvide bestyrelsen. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 
(Elevrådsmøder har pt. været aflyst pga. COVID-19) 
Sudarat og Axel orienterede om: 
Elevrådsmøderne har været aflyst i en periode. Axel og Sudarat har været til fælles elevrådsmøde 
på Zoom. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
Intet. 
 
Christina orienterede om: 
Børnehuset er stort set ude hele dagen, og personalet løber stærkt. 
Der kunne være lidt større forældreopbakning. 
Der arbejdes på, at få mere personale i hente- og bringetiden. 
 
Yvonne orienterede om: 
Det er en spændende proces, at være flyttet. Flere elever nævner, at de nu er kommet rigtig i 
skole. Klasselokalerne er på plads. Det drøftes pt. hvordan gangarealerne kan anvendes og 
indrettes. 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Nyt om Corona-situationen lokalt (ST) 
Vi har aflyst en del ting, måske også mere end vi skulle. De fleste på Rådhuset arbejder hjemme, 
og de fleste møder i kommunen afholdes virtuelt. Vi er lidt i et dilemma mht. møder. Vi må på 
skolens område mødes op til 50 personer. Vi afholder forældremøder og skole/hjem samtaler. 
Der er visirer til alle medarbejdere, og mundbind til eleverne. Jeanette foreslår virtuelle møder. 
Infomøder for personalet afholdes i gym. salen. Ledelsen har skrevet et brev ud til elever og 
forældre, der opfordrer til, at overholde Corona restriktionerne. Bestyrelsen opfordrer til, at alle 
regler fortsat overholdes, men at der også eksperimenteres lidt i forhold til mødeafholdelse. 
Alle elever har været ude i alle frikvarterer, men det kan ikke lade sig gøre mere pga. vejret, og 
manglende muligheder for aktiviteter. Det er drøftet med personalet, at elever fra 4.kl. og op, 
holder et frikvarter inde og et frikvarter ude hver dag. Det er også blevet drøftet, om eleverne kan 
holde frikvarter forskudt, så de kan få adgang til større arealer. Corona rengøringen fortsætter 
indtil 1. april 2021. 
 
 
 
 
 



 

6. Fremskrevet budget 2020 (ST) 
Steen gennemgår, og forklarer de afledte virkninger heraf. Mange institutioner oplever pt. at de 
voldsomme restriktioner, begrænsninger og aflysninger i dette kalenderår grundet COVID-19, har 
medført uforudsete store budgetmæssige overskud. Således også på skolen. (Bilag på mødet). 
Steen gennemgår bilag med det fremskrevne budget. 
Der stilles spørgsmål til det fremskrevne budget. 
 
 
7. Opsamling på alle ny-anlæg og renoveringer omkring/på skolen (AB/ST) 
Punktet vil dels indeholde alm. information om beslutninger, samt oplæg til forslag – og tilbage 
reaktioner på udsendt arbejde. 
 

 Parkerings- og tilkørselsforhold foran skolen 
Pt. arbejder ejendomscenteret på en plan over nye parkerings- og tilkørselsforhold, som de 
betaler. 

 Garageanlæg og værksted 
Ejendomscenteret bygger og renoverer de gamle omklædningsrum v. gym. salen. 
Ejendomscenteret afholder udgifterne. 

 Legeplads og udearealer 
Vi har fået 350.000,- kr. til en multibane, og der er reserveret 1.000.000,- kr. i 
ejendomscenteret til legeplads og udemiljøer. Der samles op på spørgsmål vedr. 
legepladsen. Vi afventer plan for parkerings- og tilkørselsforhold inden det besluttes, hvad 
der skal ske med arealerne mod syd. Mht. valg af firma beder Bestyrelsen om, at der tages 
to referencer på firmaet ARCH inden der skrives under på kontrakten for den nye 
legeplads. 

 Øvrige lokaler 
Der udleveres bilag med renovering/anlæg incl. priser 

1. Personalerum 
2. Forberedelseslokale 
3. Møderum 
4. Grupperum til elever 
5. Kontor UU, sundhedspl., sagsbeh., PPC m.m. 

 Fællesrum 

 Ønskeøen 

 Alle klasser: Nye tavler (IT) 

 Øvrig renovering (toiletter, hjemk., forgang) 
 
Bestyrelsen tilslutter sig renovering/anlæg – afslutning 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. Tilbagemelding på virtuel undervisning (ACW) 
Evaluering af den gennemførte, og anbefalinger for fremtiden. 
Anne Cathrine har lavet en lille sammenfatning, som sættes ind her……!!!! 
 
 
9. Digital Dannelse (AB) 
Oplæg om endelig proces. Fælles opstart, periode, tiltag m.m. 
Anne udleverer oplæg vedr. Digital Dannelse. Inden d. 1/6-2021, er det et ønske, at der er afholdt 
en TEMADAG om Digital Dannelse. Det skal yderligere beskrives, hvordan forældrene orienteres 
og evt. inddrages.  
 
 
10. Skolefoto (MM) 
Mange ønsker dette, og firmaerne har nu medberegnet de nye sikkerhedsforanstaltninger jvnf. 
Datatilsynet. Vil vi være med igen? 
Bestyrelsen ønsker billeder både af klassen, og muligheden for, at den enkelte elev kan vælge 
portrætfoto. 
 
11. Personalesituationen (ST) 
(Uden elever) 
Steen orienterer. 
 
12. Eventuelt 
Jean – Hvordan meldes der ud med brug af høretelefoner, pc’er og mus? Jean skriver til Steen der 
undersøger videre. 
Rasmus – Hvordan fungerer det med tid til at spise sin madpakke? Skolen giver tid til, at der 
spises. 
 
 
Mødet slut kl.: 20.30. 
 
 
Referent: AB. 
 
 
Næste møde: 10. december 2020 
 
 
Ventepunkter til næste møde: SFO – målsætning og indholdsbeskrivelse. 


