
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
20. marts 2019 (kl. 18.00-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Jean Delon, Annemette 
Andersen, Lisbet Jakobsen, Dorthe Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Madeleine 
Wilhjelm, Christina Petersen, Søren Kastrup, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og 
Steen Blom 
 
Fraværende: Joachim Jensen (Yvonne Olsen), Bettina Lundgaard, Rasmus Jacobsen von 
Würden. 
 
Kommentar til dagsorden:  
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. februar-2019:  Godkendt. 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse 
 
Steen Blom orienterede om:  
 

 Ledelsen er en del væk pt. -  b.la til TRIO-dialogmøde. 

 I morgen er der Nr. Vedby møde (fyringsrunde blandt skoler og landsbyordninger). 

 Vores serviceleder Ebbe Petersen fortsætter 2 år mere, indtil 2021. 

 Der er lige kommet ny kvartalsrapport fra UU, der fortæller noget om 7. – 9. kl. 
Der er i Guldborgsund kommunes skoler en stigning på 8% i ikke-
uddannelsesparate elever fra sidste år til i år i 9 kl. Det skal nærmere undersøges 
hvad dette dækker over.  
 

Mette Myron orienterede om: 
 

 Der starter 17 børn i forårsSFO - muligvis 18. 

 Der er ansøgt en pulje til at renovere legepladsen i Ønskeøen. 

 Personalet i Ønskeøen skal til foredrag d. 21.04.19 vedr. læringsmiljøer. 

 Der ønskes en status til næste bestyrelsesmøde på, hvilke tiltag der er i gang i 
forhold til at fastholde børnetallet i Ønskeøen. 

 
Anne Bonde: Vi har lige modtaget elev nr. 48 i autismeafdelingen. 
 



 

 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Intet nyt. 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 

 NVF holder generalforsamling i morgen 21/3-19 kl. 18.30. 

 Der er søgt nogle midler i en strakspulje i Kommunen. Der er ikke kommet svar 
endnu. Tankener at disse midler skal investeres i Krolf. (OPDATERING: Midlerne er 
bevilliget til NVF.) 

 Bus 760 og Ringruten kører fortsat. Pr. august afkortes 760 til kun at køre mellem 
Vordingborg og Sakskøbing. Der kommer også kun én afgang om morgenen, og to 
afgange om eftermiddagen. 

 Der arbejdes på at lave et vælgermøde i forbindelse med Folketingsvalget. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet  
Marie og Madeleine orienterede om: 
Intet nyt. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
 
I forbindelse med den Internationale Autismedag d. 02.04.19 har autismeafdelingen lavet 
en lille film der kan vises i almendelen. 
Evt. kan der lægges en ”lille” film op på hjemmesiden, efter nærmere aftale med 
forældrene. 
 
Christina orienterede om: 
 
Det fylder meget, at der er fyringsrunde i morgen. 
Der er fokus på førskolebørnene. 
Der er fokus på læringsmiljøer. 
 

 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Dagens fokuspunkt: Næste skoleår 
Ledelsen vil fremlægge forslag fra et større fælles personalemøde om eks. Opbygningen af 
et elevskema m. nye ringetider, PLC, vikardækning og ændrede ressourcetildelinger. Det 



 

kunne bl.a. være et formål at bestyrelsen godkendte en ”Timefordelingsplan”, samt 
forventede udgifter til personaleløn 2019, valgfag m.m. 
 

 Steen orienterede om kommende skoleår 2019-20. 

 Der blev uddelt bilag ”Folkets Skole”. 

 Mette orienterede om PLC (Pædagogisk Lærings Center). 

 Bestyrelsen bakker op om, at vi arbejder videre med en udvidelse af Viften. Dette 
betyder, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes med et mindre planlagt 
underskud i 2019. Dette på baggrund af den PWC-undersøgelse der p.t. er i gang 
vedrørende ressourcefordelingsmodellen i kommunen.  

 Økonomien skal følges tæt og opdatering skal ske på hvert bestyrelsesmøde 
fremadrettet. 

 Anne præsenterede grundskema for elever. 

 Anne gennemgik timefordelingsplanen. Anne retter til, og sender til bestyrelsen. 

 Steen orienterer om valgfag. Der laves en ”brugerundersøgelse” blandt 
kommende 7. + 8. + 9. kl. Håndværk/design, billedkunst, musik, madkundskab. 

 Steen orienterer om vikardækning. Der er et årligt forbrug på ca. 1,3 mil. på 
vikardækning. Der er afsat ca. 600.000 kr. til vikardækning i budgettet. Der er 
kommet ca. 400.000 kr. i refusion i 2018. Der er således et tab på vikardækning på 
ca. 300.000 kr. 
Ønskeøen, sfo og autismeafdelingen dækker meget ind for hinanden, når det er 
muligt. I almendelen er det sværere. 
Kunne vi ændre så 7. – 9. kl. sendes hjem i ydertimer? 
Kan man føre tilsyn i to klasser i 7. – 9. kl.? 
Kan man slå to klasser sammen ved fravær i bh. kl. – 6 kl.? 

 På næste møde ønskes ledelsens forslag til bestyrelsen til ændringer i 
vikardækningen til beslutning. 

 
 
6. Byggeri. nyt? 
Opsamling fra sidste byggemøde i det større byggeudvalg, samt beskrivelse af processen 
fortsat. 
Vi er nået til at ”låse” mursten og vægge. 
Der vil være præsentation af projekt d. 03.04.19. Derefter vil der komme et projekt der 
kan præsenteres for alle. 
Der tages hånd om cykel -og knallertparkering under byggeriet. 
 
7. BH/vuggestue trivselsplan? 
Kort redegørelse fra Mette og Steen. 
 
Mette redegør for trivselsplan. 
Der er fokus på samarbejde og kommunikation i Ønskeøen. 



 

Steen og Maria Malle (AMR) laver fokusgruppeinterview. Derefter laves en plan, der 
arbejdes videre med. 
 
8. Dialogmøde 2/4 
Noget vi mangler? Kan alle deltage? 
 
Der er ikke noget nyt. 
 
 
 
9. Skolefest 28/3 
Sidste nyt fra udvalget 
 
Jeannette og Anne Cathrine har planlagt festen. Anne laver plan over lokaler og 
aktiviteter. 
Det bliver børnenes fest. Skolekoret synger i starten. 
Anne Cathrine byder velkommen. Steen orienterede om mødepligt der er besluttet i 
forbindelse med andre fridage gives. 
 
10. Næste særlige møde d. 24/4 – kl. 18.00: Fokuspunkt: Digital dannelse 
Er der aspekter som bestyrelsen skal gøres opmærksom på forinden, forberede eller 
bestille hjem af materiale m.m.? (Selve formen for mødet d.d. kan kort evalueres mhp. 
24/4) 
 
Hvis der er relevant materiale til næste møde (digital dannelse), så send det til ledelsen, 
der sender det ud til alle. 
 
13. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut: kl. 21.05. 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 24/4-19, kl. 18.00-21.00. 
 
 
 
 
 
Nye punkter til næste møde: 


