
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
12. august 2020 (kl. 17.00-20.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, 
Jean Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Annemette Andersen, Charlotte Folmersen, 
Malene Rode, Marie-Elisabeth Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Christina Petersen, 
Søren Kastrup, Yvonne Olsen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom. 
 
Fraværende: Marie-Elisabeth Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Malene Rode. 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3/6 - 2020:  Godkendt. 
 
Mødet startede med en rundvisning i det nye byggeri. Herefter en kort 
præsentationsrunde af medlemmerne, da der har været valg i Børnehuset og til 
medarbejderrepræsentanter. 
Anne Cathrine indleder med at understrege, at der er tavshedspligt, særligt i forhold til 
medarbejdersager. Har man spørgsmål, kan man altid henvende sig til Anne Cathrine. 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse 
(Bl.a. dialogmøde 28.09.20) 
 
Steen Blom orienterede om:  
Velkommen tilbage til et nyt og næsten normalt skoleår. Især afslutningen, hvor vi havde 
tilfælde af COVID-19 var anderledes. 
Det var en god første skoledag. Forældrene i den nye børnehaveklasse var inviteret. 
Der er sat flere spritdispensere op, og der er afmærkning på gulvet. 
Centerchef Kathrine E. Sørensen har fået nyt job, og fratræder sin stilling på fredag. Det 
forventes, at der er fundet en ny leder i november. 
Der er lavet en ny læreraftale som skal til afstemning. 
Man bedes reservere d. 28/9 til dialogmøde for skoledelen. 
 
Mette Myron orienterede om: 
Der er en del udmeldinger i sfo. 
Der er planlagt forældremøde i Børnehuset d. 7/9, hvor der bliver besøg af 
hygiejnesygeplejerskerne.  
Legepladsen er stort set færdig i Børnehuset. 



 

Anne Bonde orienterede om: 
Eleverne i autismeafdelingen er glade for at komme tilbage efter ferien, til en næsten 
normal skole. Der har været afholdt to personalemøder her i opstarten, og personalet er 
kommet godt i gang og glæder sig til, at det nye hus er færdigt. Eleverne skifter først 
klasse i forbindelse med flytningen til den nye bygning. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Det har været svært at følge årshjulet, men vi prøver at komme tilbage til det igen her i 
løbet af efteråret. 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 
Formiddagsforum er i gang igen. Der er lidt penge til forskellige aktiviteter. 
Ungdomsforum starter op igen september.  
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 
Marie og Bjørg orienterede om: 
 
Der er endnu ikke valgt et nyt elevråd.  
 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
 
Værkstedsfagene er ikke i højeste gear endnu pga. COVID-19. 
Lærerne har fået den mulighed, at de kan lægge deres forberedelse andre steder end på 
skolen. 
 
Christina orienterede om: 
Der har været mange afbud til sommerpasningen, og det er gået fint med sampasningen. 
 
Yvonne orienterede om: 
Eleverne med autisme er glade for at komme tilbage til en næsten normal hverdag. Der 
har været holdt to personalemøder i autismeafdelingen, og de glæder sig til at flytte ind i 
det nye hus. 
 
 
 
 
 



 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Møderække efterår 2020 
Mødetidspunkt og ugedage drøftes, forslag udsendes senere. 
 
Det foreslås at møderne ligger torsdage fra kl. 17.30. 
 
 
6. Fordeling af kontaktpersoner til de enkelte klasser 
Børnehuset: Charlotte 
Bh.kl.: Bettina 
1.+2. kl.: Anne Cathrine 
3.+4. kl.: Jeanette 
5.+6.kl.: Rasmus 
7.+8.kl.: Jean 
9.kl.: Bettina 
SFO: Jeanette 
Autismeafdelingen: Annemette 
 
Klasselærerne i de respektive klasser ovenfor, bedes henvende sig til bestyrelsen for 
planlægning af forældremøder i efteråret. 
 
 
7. Regnskabsopfølgning (AB) 
Der blev uddelt et bilag. Bilaget blev drøftet. 
 
 
8. Byggeri (AB & ST) 
Status på indvielse, legeplads – samt trafikale ændringer omkring skolen. 
 
Der er pt. forslag til de trafikale forhold, som bestyrelsen præsenteres for på et senere 
tidspunkt. Der er forslag til etablering af legeplads, som afventer elevrådets 
kommentarer. 
Der udleveres et bilag til bestyrelsen (slutproces for byggeri af nyt autismehus NV). Huset 
afleveres fredag d. 14/8-20. Derefter mangeludbedring og etablering i september. 
Indvielsen besluttes til d. 2/10-20. 
Sagen er drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at nedrivning af huse, 
fliseanlæg og genopførelse af multibane skal finansieres af bygge/anlægssummen. 
Genetablering af multibanen var en del af projektbeskrivelsen, og banen var oprindelig 
etableret og betalt af Nørre Vedby Forum. Ledelsen har møde med forvaltningen 14/8 og 
yderligere drøftelser i bestyrelsen afventer udkommet af det møde. Ledelsen overleverer 
bestyrelsens holdning. 
 



 

 
 
9. Opfølgning på COVID-19 vs. Nr. Vedby Skole & Børnehus 
Herunder en evaluering af forårets indsats, og tiltag her ved skolestart. 
 
Steen orienterer. Der var tilfælde af COVID-19 på skolen lige inden sommerferien. Skolen 
håndterede situationen efter de anvisninger, der var på det tidspunkt. 
Der udarbejdes pt. en ny instruks, hvis der skulle opstå tilfælde af COVID-19 igen. 
Der er enighed om i bestyrelsen, at skolen håndterede tilfældet inden sommerferien 
professionelt. 
Klassen er en enhed, og der gennemføres f.eks. aktivitetsdag for alle elever klassevis. 
Hjemmebesøg i 1.kl. er indstillet indtil videre. 
TVAIS der var planlagt til uge 41, flyttes til uge 10 i 2021. 
Skolen har ingen fælles forældremøder. 
Skolen anbefaler indtil videre, at forældre ikke kommer på skolen og i Børnehuset. 
I børnehuset afleveres børnene udenfor. Bestyrelsen beder om, at man overvejer den evt. 
mindre kontakt til forældrene. 
Bestyrelsen opfordrer til, at COVID-19 periodens nødundervisning evalueres. Evalueringen 
sendes til Anne Cathrine inden d. 31/8-20. Efterfølgende ønskes der en drøftelse af 
eventuelle retningslinjer ved nødundervisning via fjernundervisning, hvis 
nødundervisningscirkulæret skulle træde i kraft igen. 
 
10. Opstart af indsats mod Digital Dannelse 
Et tidligere indsatsområde for bestyrelsen. Der er nyt fælles møde om samme d. 20.08.20 
 
Der er sat skabe op i de enkelte klasser til opbevaring af mobiltelefoner. 
Der er et kommunalt møde ”Dit liv på nettet” d. 20/8, kl. 14.30-17.30 i Nr. Vedby hallen. 
Mødet er for bestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne. Bestyrelsen afventer evt. ny 
information på mødet d. 20/8, hvorefter punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
11. Personalesituationen 
Steen orienterer. 
 
Der skal ansættes en fuldtidsleder i autismeafdelingen.  
Der skal ansættes en ny bh.kl. leder, da vores nuværende bh.kl. leder fratræder ved 
udgangen af september. 
Der skal ansættes en lærer i almendelen, da der er en lærer, der har opsagt sin stilling. 
 
 
 
 
 



 

 
 
12. Eventuelt. 
Hvor er vi i forhold til skoleboden? Lige pt. har vi ingen aftale. Der drøftes en evt. fælles 
løsning med Nørre Alslev skole. 
Årshjulet sendes med referatet ud. 
 
 
Mødet slut: 19.55. 
 
 
Referent: AB. 
 
 
Næste møde: ? 
 
 
Ventepunkter til næste møde: Tobak/snus, Trafikpolitik, SFO – målsætning og 
indholdsbeskrivelse, Skolebod. 


