
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
11. december 2018 (kl. 17.00 - 19.30) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Bettina Lundgaard, Annemette Andersen, Kenneth Larsen, 
Thea Tjørnelund, Marie-Elisabeth Christensen, Madeleine Wilhjelm, Søren Kastrup, Jeannette Klit 
Thomasberg, Jean Delon, Kenneth H. Larsen, Rasmus von Würden, Yvonne Olsen – suppleant for 
Joachim Jensen, Christina Pedersen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom 
 
Fraværende: Joachim Jensen 
 
Kommentar til dagsorden: Ny mødedato 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt, Christina Pedersen var tilstede, men ikke 
påført. Hun skal påføres referatet. 

 
 

Kortere orienteringspunkter  

1. Kort nyt fra formand og ledelse  
(ny medarbejder, CELF-besøg) 
 
Ledelse: 
Ansat ny tysklærer der tiltræder den 7/1-19. 
Ny klassedannelse for bh. klassen i skoleåret 19/20 omdeles. Den kommende bh. klasse er 
på 18 elever. Det er værd at bemærke at der nu er 9 skoler ud af 14 der starter 0. kl. med 1 
spor. 
7. klasse har lige været på CELF. Forsøget med at alle klasser fra 4. – 8. klasse er på CELF 
en gang i løbet af året, udløber næste år. 
Jan Bertram har været på besøg på skolen i dag. Han har observeret Steen i løbet af 
skoledagen. Det er som led i coach-projekt gennem kommunen. 

 
 

2. Kort nyt fra NVF 
Ungdomsforum kører godt og er vel besøgt. 
Forum vil fremadrettet deltage i halfordelingsmøderne, så der skabes de bedste rammer 
for de unge. 
Borgernært Politi er et projekt der kører, hvor Forum er tovholder. 
 

 
3. Kort nyt fra elevrådet 

Der kommer ikke et møde inden jul 
Der er indkøbt nye bolde som uddeles på torsdag 
 

 
4. Kort nyt fra personalet 



 

 
Skole: 
Personalet har lavet sne-regler, så nu kan det godt blive sne-vejr. 
Der er Luciaoptog på torsdag d. 13/12. 
Der har været drøftet brugen af boldbanen og det er nu faldet på plads. 
Børnehave/vuggestue: 
Julefest for ca. 200 i samarbejde med Venneforeningen 
Besøg af julemanden 
I dag har børnene været med bus til Gyldenbjerg kirke 
Autismecenter: 
Kursus i TEACCH for nyansatte 
HUP-planer for eleverne der danner grundlag for næste års revisitation er afleveret 
 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

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

Personalets ønsker til Statusopgørelsen fremlægges til godkendelse. 
 
Anne gennemgår budget og regnskab med de tilhørende forbrugsprocenter. Vores 
forbrugsprocent balancerer meget fint. Skolen forventer at holde regnskabet og status er 
at vi forventer at komme ud af 2018 med et overskud på ca. 500.000.Hvis der skulle være 
lidt mere end forventet, vil formanden og ledelsen gennemgå ønsker fra personalet og 
prioritere denne liste. 
Bestyrelsen godkender det foreslåede. 

 
6. Byggeri (Autisthus/Parkering) (ST) 

Opfølgning fra sidste byggemøde. Herunder drøftelse af mulighed for særlig kampagne 
omkring pjece, værdier og ”reklamefremstød”! 
 
Der er endnu ikke truffet en endegyldig politisk aftale. 
Den nye parkeringsplads forventes taget i brug i 2019. Den vil dog blive nedlagt igen pga. 
det kommende byggeri, hvor der også skal etableres byggeplads. 
Referencegruppen har holdt møde og der har været en god kommunikation om 
udformning og indhold. Steen har haft kontakt til arkitekten, som er i gang med at 
udarbejde nye tegninger. Det forventes de nye tegninger kan fremvises inden jul. I de nye 
tegninger er der også medtaget input fra det fælles møde der blev afholdt den 20/11 på 
skolen. 

 
7. Digital dannelse – næste fase! (ACW) 

Opbygning af særlig indsatsområde for dette skoleår. Præcisering af om vi alene vil 
forholde os til spørgsmål omkring mobiltelefoni, eller om det skal udvides til at gælde al 
IT-kommunikation. 
 



 

Der er enighed om at vi vil arbejde på den brede løsning med fokus på digital dannelse, og 
ikke kun have fokus på mobiltelefoni. 
Udgangspunktet kunne også være, at være løftestang og sætte retning. 
Punktet bliver et punkt på den kommende arbejdsdag for bestyrelsen. Bettina sender 
materiale rundt til bestyrelsen. 

 
8. Valgfag – næste fase (ST/AB)) 

Reaktioner fra Nr. Alslev, Ungdomsskole, Undersøgelse blandt eget personale mv. 
 
Nr. Alslev skole ser desværre ingen muligheder for samarbejde, da blokke m.m. bliver 
bundet mellem skolerne. 
Udfordringen med Ungdomsskolen er stadig transporttid til og fra Nyk. 
Der uddeles en samlet liste med forslag til valgfag fra personalet. 
Skolens ledelse arbejder videre med forslaget fra personalet, og regner videre på løsninger 
der kan fremlægges på de kommende møder. 

 
9. Præsentation af største udfordring pt.: Udvikling i specialundervisning (1. fase) (ST/MM) 

Tilgangen af elever med særlige behov påvirker både den kommunale og den lokale 
situation. Der er således så mange elever med diagnosticeret behov for ”Specialpæd. 
skoletilbud” at skolens ordinære inklusionsmidler ikke længere rækker. Problemet ønskes 
italesat, til fortsat drøftelse og refleksion. 
 
Punktet kræver en længere gennemgang og udskydes derfor til næste møde. 

 
 

10. Ny forældrekarakter (ST) 
Skolens ledelse søger opbakning mod en ny begyndende tendens blandt nogle yngre 
forældre, til enten at holde børnene hjemme fra skole, eller overvåge undervisningen – 
ved konflikter/samarbejdsvanskeligheder.  
 
Bestyrelsen bakker op om det gode forældresamarbejde og vi er en åben skole. Forældre 
er altid velkomne på skolen. Hvis de ønsker at følge deres barn en dag/time, skal det altid 
ske efter forudgående aftale med læreren, og om det er hensigtsmæssigt i forhold til de 
øvrige elever i klassen. 
 

 
11. Eventuelt. 

 
Overgang fra skoledag til SFO. Der er en aftale om at SFO-pædagogen går ind i deres 
kontaktklasse kl. 13.55 hver dag. 

 
 

Mødet slut: kl. 18.50, hvorefter der ønskes glædelig jul med lidt mundgodt fra hallen. 
 
Referent AB 
  
Næste møde: 17.01.19 kl. 18.30 i Børnehuset. 



 

 
 
 


