
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
15. november 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, Yvonne Olsen – suppleant for Joakim Jensen, 
Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom 
 
Fraværende: Jeannette Klit Thomasberg, Thea Tjørnelund 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

 
 

Kortere orienteringspunkter  

1. Kort nyt fra formand og ledelse  
(Hj.side-ansv., status på indskrivning, elevfravær i FT, lokalløn, 4. kl. forløb (AKT + 
Musikskole) 
 
Ledelse: 
Anne Bonde er ansvarlig for hjemmesiden. Hvis der er input, så send det til Anne. 
Indskrivning til det nye skoleår er overstået. Der er indskrevet 17 børn, heraf 2 udenfor 
vores distrikt. 
Elevfravær har været oppe i pressen 
Den nye lønaftale vedr. lokalløn er færdig for indeværende år. Der er uddelt 140.000 kr. til 
skolens medarbejdere. 
Der pågår et AKT forløb i 4. kl. med fokus på mobning. Det kører med fokus på skolens 
princip om mobning. 
Der arbejdes med princippet om værdig kommunikation. I øjeblikket er det i høring i 
personalegruppen. 
Formand: 
Tak for en god TVAIS-uge og en rigtig fin afslutning. 
Har afholdt møde med Fælleskøkkenet, Guldborgsund. De vil meget gerne indgå i et 
samarbejde og kunne være en mulighed for et fælles tema til TVAIS i skoleåret 19/20. 
 

 
2. Kort nyt fra NVF 

 
Ringruten: Kommunen tæller passagerer i Ringruten i denne uge. 
Regional rute: 760E er varslet beskåret. Der er rettet henvendelse til forvaltning, 
borgmester og formand for udvalget ang. dette. Det er meget vigtigt med fokus på den 
fortsatte drift, da vores Ringrute er afhængig af der stadig er den regionale 760E. 



 

Der blev afholdt Julemessen i hallen den 11. nov. hvor Forum havde salg af gran, som de 
tidligere år. 
Der blev afholdt sangeftermiddag onsdag den 14. nov., det gik rigtig godt. 
 

 
3. Kort nyt fra elevrådet 

 
Der er lavet særregler for brug af vores toiletter. Elevrådet har meget fokus på hvordan 
toiletterne bruges – og i særdeleshed efterlades, efter brug. 
Ny næstformand tiltræder til jan. Det bliver Madeleine Wilhjelm fra 7. kl. 
Der er kommet en ny vandautomat til udskolingen. 
Mere synliggørelse af hvad elevrådet laver. Der bliver lavet en fin plakat der hænges op. 

 
 

 
4. Kort nyt fra personalet 

 
Skole: 
TVAIS har været en god uge 
Matematikkens dag er afholdt i dag, og eleverne er gået op i det. 
Skolen har indberettet til Copydan hele sidste skoleår og der har Copydan i den forbindelse 
udskrevet en konkurrence. Nørre Vedby har været så gode at de har vundet 2. præmien, 
som kunne være et foredrag eller en koncert. Personalet har valgt en koncert. 
Der pågår Løntjek i øjeblikket via de faglige foreninger. 
Der har været et forældrearrangement i autismeafdelingen. Det var godt. 
Børnehave/vuggestue: 
Børnehaven afholder fødselsdag på mandag, hvor det er 20 år siden den åbnede. Det 
fejres med en forestilling af Prop og Berta i gymnastiksalen. 
Ellers er der så småt gang i julerier. 
Der afholdes julefrokost på Viggaarden med de store børn og vuggestuebørnene holder 
julefrokost med mad fra Helle i Nørre Vedby hallen. 
Børnehaven vil gerne deltage i adventssamlingerne. 
Der er sket en rokering i børnegruppen, så der stadig er plads til alle vuggestuebørnene. 
Der kommer stadig flere børn til. 
Autismecenter: 
Der har været holdt et aftenforedrag med Marianne Norby for personaler og forældre, om 
den sorg man kan opleve når man har et barn med autisme. 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

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

 
Anne gennemgår budget og regnskab med de tilhørende forbrugsprocenter. Vores 
forbrugsprocent pr. d.d. er i fin balance. Skolen forventer at holde regnskabet og status er 
at vi forventer at komme ud af 2018 med et lille overskud. 
 

 



 

6. Tilbagemelding fra dialogmøde med politikere d. 22.10.18 (ACW) 
 
Steen, Rasmus og Anne Cathrine deltog i dialogmødet. Efter fælles præsentation blev der 
opdelt i mindre arbejdsgruppen med fokus på tilfredshed. 
  

 
7. Byggeri (Autisthus/Parkering) (ST) 

Opfølgning fra sidste byggemøde. Herunder nedsættelse af byggeudvalg for fortsat drift 
og etablering 
 
Skimmelsvampen er udbedret og lokalet taget i brug, med ny udsugning osv. 
Anlægning af den nye parkeringsplads er gået i gang.  
Projektet er i gang, og det forventes at tidsplanen holder. 
Beslutningen i Byrådet vedr. det nye autismebyggeri er flyttet til torsdag d. 13.12.18. 
Pt. pågår der drøftelser om, hvordan man skal løse problematikken vedr. de besparelser 
der ligger i BFU. 
Der er indkaldt til møde den 20/11, hvor personale, bestyrelse, forvaltning m.fl. er indbudt. 
Her vil arkitekterne holde oplæg. 
Efter 1. marts kommer selve projekteringen og det forventes at kunne sendes i udbud pr. 1. 
maj, så udbudsrunden er afsluttet til 1. juli. Så kan pladsen byggemodnes og klargøres og 
byggeriet kan påbegyndes pr. august. Byggeriet forventes at vare 1 år, så det hele står klar 
til ibrugtagning 1. august 2020. 
Bestyrelsen er repræsenteret i byggeudvalget med: 
Anne Cathrine, Annemette, Rasmus. Derudover deltager Steen og Anne fra ledelsen, og 
der suppleres op med repræsentanter fra personalet. 

 
8. Indsatsområder (se ”Årshjulet”) (ST) 

Fortsættelse fra sidst! Forslag til senere punkter, der kunne være særlige og målbare for 
dette skoleår. (eks. mobiltlf., soc.arr., elevfravær osv.) 
 
Lærersamarbejde og teamsamarbejde 
Kommunikation på hele institutionen 
Lærings Makkerpar 
Digital Dannelse 

 
9. Valgfag (ST) 

Første fase. Efter at have hørt elevrådets forslag og indlæg om samme, kunne bestyrelsen 
drøfte forventninger og ideer til samme. Punktet er sat på allerede nu, for at være i god 
tid! 
 
Elevrådet har drøftet mulighederne ved samarbejdet med ungdomsskolen. Der er et lille 
flertal i elevrådet for fortsat selv, at varetage valgfagene lokalt på skolen. 
Eleverne har ønsker om: 
Spansk, latin, musik, syning, maling, sløjd, udendørs/friluftsliv, mere målrettet sport, 
praktisk fag om klargøring til ungdomsuddannelse. 
 



 

Gode drøftelser rundt om bordet med mange forskellige input. Vi ønsker fortsat at løfte 
opgaven selv, og opfordrer ledelsen til at undersøge muligheder for samarbejde med vores 
naboskole. 
 

 
10. Mål og indholdsbeskrivelse af SFO og børnehave (jf. Ny Dagtilbudslov) (MM) 

Det ”nye” i Dagtilbudsloven vil kort blive fremlagt, samt især det lokale kommunale fokus 
i så henseende. Herefter beskrives kort status for NVS&B, samt den nærmeste plan 
 
2 hovedformål i den nye dagtilbudslov 

 Fleksibilitet for forældre, deltidspladser og kombinationspladser 

 Læringsmiljøer 
Der er afsat midler til kompetenceudvikling. Det kaldes det ”Faglige fyrtårn” i 
Guldborgsund Kommune. Hver institution har fået tildelt midler, så én ansat kan 
gennemføre en Diplomuddannelse hvor hensigten bliver at kunne fremme faglig sparring, 
øget kvalitet. 
Lærerplaner for forårs SFO. 
Styrkede lærerplaner sammenholdes med KOMPAS og sprog, således at børnene derefter 
inddeles i kategorierne ”rød, gul og grøn”. 
I overgangen fra Børnehave til skole, er der fokus på videnstab, i forbindelse med skiftet. 

 
 

11. Personalesituationen AB/ST) 
Nye medarbejdere præsenteres, og vikarsituationen drøftes – især mhp. dækningen af 
tyskundervisning.  
 
Autisme: 
Ny lærer, Marie Wagner er startet pr. 1/10 
To nye pædagoger, Anne Dencker pr. 08.10.18 og Nikolai Søgaard pr. 01.11.18 
Børnehave/vuggestue: 
Rikke Andersen starter som pædagog pr. 1/12. 
Der er endnu ikke ansat en ny lærer med tysk.  
 

 
12. Eventuelt. 

 
Rasmus havde et spørgsmål vedr. vikar, men det er drøftet under pkt. 11. Der opfordres til 
at huske kommunikationen ud til forældrene, om de udfordringer der er. 

 

Mødet slut: kl. 21.00 
 
Referent AB 

  
Næste møde: 11.12.18 kl. 17.00- 19.30. 
 
Nye punkter: Valgfag – Budget/regnskab ultimo november 2018 


