
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
17. januar 2019 (kl. 17.00 - 19.30) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Bettina Lundgaard, Annemette Andersen, Kenneth H. Larsen, 
Marie-Elisabeth Christensen, Madeleine Wilhjelm, Søren Kastrup, Jeannette Klit Thomasberg, Jean 
Delon, Rasmus von Würden, Lisbet Jakobsen, Yvonne Olsen – suppleant for Joakim Jensen, 
Christina Pedersen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom 
 
Fraværende: Mette Myron, Yvonne Olsen, Annemette Andersen, Kenneth H. Larsen, Lisbeth 
Jakobsen 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

 
 

Kortere orienteringspunkter  

1. Kort nyt fra formand og ledelse  
(Dialogmøde 4/4 kl. 17.30) 
 
Ledelse: 
Der er dialogmøde med BFU udvalget i kommunen den 4/4-19, det er hele bestyrelsen der 
indbydes til møde i ”Nord-gruppen”. 
Gennemgang af hele skolen med centerchef, forvaltning osv. er gennemført. Der var stor 
tilfredshed med vores institution og der blev ikke opsat nogle målaftaler. Dog er det 
påpeget, at vi har et højt elevfravær, men også med det in mente, at vi her på stedet er 
meget grundige i vores registrering af fravær. 
Vi har været ramt af mange langtidssygemeldinger blandt personalet. Flere af disse er ved 
at være tilbage i et eller andet omfang. 
Der kommer mange rigtig mange nyheder fra Undervisningsministeriet, alene i denne uge 
er kommet flere nye. Der opfordres til at check af ministeriets hjemmeside for yderligere 
info. 
Eleverne i Autismeafd. skal re-visiteres med henblik på skoleåret 19/20. Der har været 
møde omkring det. Ingen af de nuværende elever ”hjemtages” af distriktsskolen til det 
kommende skoleår. Der skal være flere møder omkring 9. kl. tilbud hos os. Vi har en stor 
årgang der bliver færdige i Autismeafd. til sommer. Anne og Steen sender en mail rundt til 
alle vores kommune-skoler, med information om vores tilbud. Også for at kunne få et 
overblik over, hvor mange potentielle børn, der forventes at kunne benytte vores tilbud. 
 
Formand: 
Der orienteredes generelt om henvendelser fra forældre: Hvis man som forældre har 
bekymringer o.lign. er praksis, at man henvender sig til klasselæreren. Hvis man som 



 

forældre stadig har bekymring kan man gå til bestyrelsesrepræsentant og disse kan så 
henvise til skolens ledelse. Hvis det stadig er nødvendigt, kan bestyrelsen forholde sig på et 
overordnet niveau til spørgsmålet/bekymringen. 
Har man som bestyrelsesmedlem noget til dagsorden, sendes det til formanden, Anne 
Cathrine Wilhjelm - gerne i god tid inden bestyrelsesmøder afholdes. 

 
 

2. Kort nyt fra NVF 
Generalforsamling afholdes den 21. marts 2019. 
Ungdomsforum kører fantastisk og er rigtig godt besøgt. 
Der planlægges en legedag, mere herom følger. 
 

 
3. Kort nyt fra elevrådet 

Intet nyt, der har ikke været afholdt møde siden sidst. 
 

 
4. Kort nyt fra personalet 

 
Skole: 
Intet nyt 
Børnehave/vuggestue: 
Der har været afholdt personalemøde, hvor der er enighed om der skal være mere fokus 
på trivsel og udvikling hele vejen rundt. 
Der møder mange børn op i børnehave/vuggestue hver dag, og mange børn har stort set 
aldrig en fridag eller ferie. 
Autismecenter: 
Intet nyt 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

 
5. Rammer for bestyrelsens virke  

Et bestyrelsesmedlem har af private årsager anmodet om at udtræde af bestyrelsen. 
Dette fordrer en beslutning. Derefter skal forårets møder kalenderplaceres (Forslag: 20/2, 
19/3, 23/4, 22/5, 19/6).  
Skal vi fastsætte en længere intern ”Pæd. Dag” for bestyrelsen 
 
Anmodningen om udtrædelse godkendes. Skolens ledelse indkalder en suppleant fra 
børnehaven. 
Der kommer et nyt udspil for mødedato’er lidt senere. Den 20/2 fastholdes. 
Bestyrelsen afholder en intern arbejdsdag. Vi mødes kl. ca. 17.00 og arbejder grundigt i 4-
5 timer. Det bliver en onsdag, torsdag eller fredag. Forslag til dato udsendes fra 
formand/ledelse. 
 

6. Endeligt regnskab 2018 (AB) 
Om muligt, fremlægges indledende forslag til budget 2019. Mundtlig fremlæggelse, da 
posteringerne 



 

 
Regnskabsmæssigt er styret mod et mindre overskud. Vi slutter året med et overskud på 
ca. 1 mill. Der er lige tæt på afslutningen af året kommet refusioner ind vedr. 
langtidssygdom. Der er udgifter for ca. 300.000 kr. der hører til 2018, så samlet set sluttes 
2018 med et overskud på ca. 700.000 kr. Stor ros til skolens ledelse for at udvise rettidig 
omhu, speciel ros til Anne, som har haft ansvaret for regnskabet. 
Budgetlægning for 2019 udskydes til et senere møde. 
 
 

7. Byggeri (Autisthus/Parkering) (ST) 
Opfølgning fra sidste byggemøde (14.01.19). Der orienteres i særlig grad om 
Ejendomsenhedens ønsker for skolens generelle vedligehold pt. (P-plads, vinduer, 
indgangsparti) 
 
Ny Parkeringsplads mod Storstrømsvej: Parkeringspladsen er meget tæt på at være 
færdig. Der er nogle små mangler, men der er en god dialog og pladsen forventes klar til 
brug meget snart. Når byggeriet af det nye autismehus begynder, lukkes den nye 
parkeringsplads, da den skal inddrages som byggeplads. 
Skolen har en rigtig god dialog med Ejendomsenheden. Der ligger renoveringsplaner, bl.a. 
med nye vinduer m.m. 
Autismehus: Der er afleveret tegninger til forvaltningen, mhp. frigivelse af midler til 
byggeriet.  
Bestyrelsen præsenteres for de nye tegninger og orienteres om nogle små påtænkte 
ændringer i tegningerne. 
Projektering af projektet starter den 18/1. Det sendes forventeligt i udbud omkring april 
2019. 
Der er en masse sikkerhedsforanstaltninger der skal foretages, men det forventes at 
byggegrunden er klargjort til august 2019.  
Der har været en artikel i Folketidende omkring autismebyggeriet. Formanden anmodede 
om at bestyrelsens arbejdsgruppe blev inddraget og indkaldt i god tid.  
 

 
8. Digital dannelse – næste fase! (ACW) 

Mulighed for at forholde sig til særligt materiale og foredrag. Omfang, målgruppe og 
tidspunkt? Skal vi beslutte en procesplan…? 
 
Bestyrelsen vil gerne fortsætte arbejdet med Digital Dannelse. Vi vil gerne have mere 
inspiration til det kommende arbejde. En mulig inspiration kunne være et oplæg fra 
organisationen ”Digital Dannelse”. Oplægget giver et helikopterperspektiv på Digital 
Dannelse og hvordan det påvirker vores samfund. 
Prisen ligger på ca. Kr. 7.000 ex. moms. 
Anne Cathrine og Steen arrangerer en aften hvor der er fokus på Digital Dannelse for 
bestyrelsen og personalet. 

 
9. Valgfag – næste fase (ST/AB)) 



 

Prisen: 20.000 = 2 helårlige holdtimer pr. valgfagsblok. Til gengæld er der truffet en ny 
fælles kommunal beslutning i Byrådet omkring krav til valgfag, der ændrer vilkårene. 
Nærmere orientering ved bestyrelsesmødet. 
 
Det er besluttet fra central hånd: Håndværksmæssig kunnen – 25-30% skal uddannes 
indenfor håndværksmæssige fag. 
Hvorvidt har eleven håndværksmæssige færdigheder – bliver indført som en del af 
uddannelsesparathedsvurderingen i udskolingen. 
Nye lovkrav til valgfag træder i kraft pr. 1. aug. 2019.  
Fag der skal udbydes på skolen: 
Håndværk og design (skal tilbydes til alle i 7. og 8. kl. og kan afsluttes med afgangsprøve i 
8.) 
Fag der kan udbydes: 
Billedkunst 
Madkundskab 
Musik 
Skolen skal beslutte hvor mange/hvilke ”kan-fag” der udbydes. Elever i 7. og 8. skal vælge 
ét af de fag, der udbydes. Det skal vælges i løbet af foråret. 
Elever må gerne have flere valgfag, men det kræver at der er plads i skemaet. 
Der tages ingen beslutning om valgfag lige nu. 
Men der iværksættes undersøgelser på skolen, for at finde ud af hvad elever og lærere 
tænker. Derefter tages punktet med på næste bestyrelsesmøde. 

 
10. 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 udsættes, da der kommer mere information herom i løbet af de kommende uger. 

 
 

11. Eventuelt. 
 
Vi skal holde skolefest den 28/3 2019, og der nedsættes et festudvalg bestående af 
Madeleine og Marie-Elisabeth, Jeanette og Anne Cathrine. Lisbet og Annemette spørges 
om de har lyst til at være med.  
Festudvalget skal sætte de overordnede rammer, og så inddrages klasseråd, elever, lærere 
m.m. 
 
 

Mødet slut: kl. 20.43 
 
Referent AB 
  
Næste møde: 20.02.19 kl. 18.30 


