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Anne Cathrine & Steen 

 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

BESTYRELSESMØDE   
13. januar ´21 (kl. 17.00 – 19.00) 

Referat 

 
- Fraværende: Anne Mette, Malene Rode, Axel Hansen 

- Kommentar til dagsorden: Ingen 

- Godkendelse af referat fra sidste møde:  

 

BEMÆRK: Mødet foregår på ”TEAMS” – I indkaldes senere (e-mail). I kan selv vælge at 

downloade ”TEAMS”, eller I kan blot klikke på den indkaldelse I får tilsendt, så finder Jeres 

computer selv en webapplikation der kan bruges, og I er så efterfølgende på som ”gæster” – 

med samme muligheder for at lytte og tale. Mødet bliver forkortet i tid – og den traditionelle 

årsafsluttende frokost, afvikles efter jul. Bilag tilkommer senere! 

 

Kortere orienteringspunkter  

1.   Kort nyt fra formand og ledelse:  
Steen Blom 
-Præsentation af ny ledelse, konstitution af Anne Kranker og Connie Nielsen. 
-Orientering af ny (corona)-hverdag på skolen, herunder mulighed for fritagelse af fremmøde for vores 
elever i specialtilbud. 
-Orientering om igangværende ansættelser (pædagog, lærer og leder til autismeafdelingen). Ønske om 
ansættelsessamtaler mandag og onsdag i uge 3 (d. 18. og 20. jan). Ingen deltagelse af bestyrelse ved 
pædagog og lærer ansættelse. Forslag om at Annemette deltager i ansættelsessamtalen af leder, evt. Jeanette 
og Anne Cathrine. 
 
Anne Cathrine 
- Orientering om trafikplan vedr. byggeriet. 
- Tak til lærerne for måden fjernundervisningen håndteres på i år. 
 
Mette Myron 
-Orientering om ny (corona)-hverdag i Børnehuset. 
-Pædagogiske lærerplaner skal evalueres inden 1. marts. Personalet orienteres i uge 6 og bestyrelsen vil blive 
orienteret på skrift. 
- Orientering ny bekendtgørelse på SFO-området. 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
- Orientering fra projekt om hvordan Vigen kan gøres til et rekreativt område plus evt. anlæg af solcelle-
park. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 
- Der har ikke været afholdt elevrådsmøde. Anmodning om at afholde elevrådsmøde evt. digitalt og evt. en 
anerkendelse til eleverne. 
- Elevrepræsentanterne informerer om, at der afholdes fælles elevrådsmøde i løbet af 3 - 4 uger + møde med 
Danske Skoleelever. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
- SK orienterer om personalets corona-hverdag 
- Ann-Christina orienterer om corona-hverdag i Børnehuset. 

- YO orientere om corona-hverdag og terminsprøver i Autismeafdelingen. 
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Anne Cathrine & Steen 

 

Til drøftelse, og evt. beslutning 

5.  Regnskab - 2020 (Nyt bilag produceres) 

- Gennemgang af regnskab 2020. Grundet lavt forbrug i løbet af året, har det været muligt at lave 

renoveringer i slutningen af året. 

- Orientering om evt. ny tildelingsmodel for skoleområdet. 

- Drøftelse og afklaring omkring underskud i almendeles personalelønninger. 

- SFO forventer ikke samme overskud næste år, grundet corona og en meget lille 2. årgang.   

-Autismeteamet har oparbejdet et overskud, da der i gennemsnittet har været indskrevet 2 elever mere end 

der var budgetteret med. Der har været ekstra udgifter til inventar til det nye hus. 

Børnehuset er kommet ud med et lille overskud. 

- Der tages et overskud på omkring 900.000 kr. med ind i det nye år, hvoraf de 500.000 kr. var et planlagt 

overskud. 

 

6.   Afsluttende renoveringer og nye anlæg (Orientering). 

- Orientering om renoveringer i almendelens lokaler og nedrivning af de to ”gamle” lærerboliger. Der 

arbejdes nu på en beslutning om, hvordan parkerings- og afsætningsforhold på skolen skal anlægges. 

- Der bygges garage til servicelederens kørertøjer og til postaflevering.  

- Orientering om den sidste klargøring/reparationer af huset. 

- Anlæg af ny legeplads er gået i gang, der er en del forsinkelser pga. levering fra udlandet og pga. vejret. 

- Orientering af renoveringer i Børnehuset. 

 

- Ansøgning om midler til indvendig vedligeholdelse, dette skal på byrådsmøde allerede i feb. Ledelsen 

foreslår, at der søges midler til total renovering af madkundskabslokalet, grundet dårlig stand og stor brug af 

lokalet (internt og fritidsbrugere), og ikke til andre lokaler i institutionen. Bestyrelsen bakker op om 

ledelsens forslag. 

 

7.   Bærbare pc´ere til eleverne – fremtidig procedure (Bilag produceres) 
      I hvilket omfang skal skolen levere bærbare til alle elever – forslag fremlægges. 

 - Gennemgang af bilag, forslag om at der indkøbes PCér i forhold til bilag. Autismeafdeling opfordres til at 

indkøbe senere på året, når tilgang og/eller afgang i antallet af elever kendes. Bestyrelsen har vedtaget 

forslaget. 

 

8.  Opsamling på øvrige principper. 

     Har vi ”hængepartier” omkring beslutninger, iværksættelser, formuleringer m.m.? 

- Opsamling via bilag. 

- Ledelsen samler op på bilag/referat fra den 11. nov. 2020. 

-  Bettina samler alle institutionens principper. På næste møde samles der op på disse og herefter arbejdes der 

videre.  

 

9.  Eventuelt. 

 

Møderækken opdateres, det anbefales at der holdes et møde om måneden (på torsdage) frem til 

sommerferien. 

 

                                            --------------------------------------------------- 

 

 

Ventepunkter: Tobak/Snus, Trafikpolitik, SFO – målsætning og indholdsbeskrivelse. Boden. 

Møde ang. Vision for Børnehuset og SFO.  

 


