
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
20. august 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, Joachim Jensen, Mette Myron, Anne Bonde 
Andersen og Steen Blom 
 
Fraværende: Christina Petersen, Rasmus von Würden, Lisbeth Jakobsen 
 
Kommentar til dagsorden:  
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendes på næste møde. 
 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse: (Præsentation af den samlede ledelse, samt ny 
medarbejder) 
 
Steen Blom orienterede om:  
Steen byder velkommen til den nye bestyrelse. 
Steen præsenterer Anne Bonde Andersen (viceskoleleder) og Mette Myron (pædagogisk 
leder). Derudover er Tina G. Olsen souschef i Ønskeøen. 
Steen præsenterer også det nye formandskab for elevrådet, Marie-Elisabeth Christensen 
og Thea Tjørnelund.  
 
Anne Bonde Andersen orienterede om: 
Der er ansat nye personaler i autismeafdelingen. Der er stadig nogle stillinger der endnu 
ikke er besat. 
 
Mette Myron orienterede om: 
Børnehaven har 20 års fødselsdag til september. 
Børnetallet i børnehaven. Vi har flere børn inde i børnehaven end der leveres videre til 
skolen, også i forhold til de kommende børn. Der er pt. 15 børn i ”før-skole-børn-
gruppen”. Der er kommet 4 børn ind i børnehaven hen over sommeren. 
Indskolingen har arbejdet med bevægelsesbåndet. Der er iværksat ny form for 
bevægelsesbånd, hvor 9. kl. er med som tovholdere. Der evalueres efter 6 uger. 
Den nye 0. kl. er på 9 elever. 
 



 

 
2.   Kort nyt fra NVF 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der blev afholdt Sankt Hans, uden bål men med heks. Desværre ikke med så mange 
deltagere som tidligere år, men det skyldes formentligt afbrændingsforbud. 
Formiddagsforum er startet op hver onsdag. Det er stadig rigtig godt besøgt. Pt. er der ca. 
35 der møder frem hver onsdag. 
Ungdomsforum forventes startes op igen om torsdagen. Der har været lidt møder 
omkring tidspunkt på dagen, men det forventes løst. 
Der afholdes aktivitetsdag den 30/8 om eftermiddagen. Det er et tilbud for alle børnene 
om at prøve alle de forskellige fritidsaktiviteter der er mulighed for i vores område. 
Musikskolen skal også indbydes til at deltage. Søren skaber den kontakt. 
Indbydelse sendes ud via Intra. 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 
 
Thea Tjørnelund og Marie Elisabeth Christensen orienterede om: 
Der har været valg til elevrådet. Marie Elisabeth er valgt som ny formand og Thea er 
næstformand 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
 
Joachim Jensen og Søren Kastrup orienterede om: 
Det har været en travl opstart, men de er i gang. 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Revision af bestyrelsens forretningsorden? (fast pkt./1. møde) (ACW) 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede kort om bestyrelsens forretningsorden og årshjul der 
var udsendt. Evt. ændringsforslag skal sendes til formanden inden næste 
bestyrelsesmøde. 
 
6. Bestyrelsens møderække. (fast pkt./1. møde) (ACW) 
Møderne for efteråret fastlægges til: 11/9, 9/10, 15/11 alle fra kl. 18.30-21.00. Det sidste 
møde i 2018 er den 11/12, her er mødetid kl. 17.00, hvor vi afslutter med en let 
julefrokost. 
 
7. Kontaktpersoner. (fast pkt./1. møde) (ACW) 
 BH. kl. Anne Cathrine Wilhjelm 

1. kl. Jeannette Klit Thomasberg 
2. kl. Jeannette Klit Thomasberg 



 

3. kl. Rasmus von Würden 
4. kl. Rasmus von Würden 
5. kl. Jean Delon 
6. kl. Jean Delon 
7. kl. Bettina Lundgaard 
8. kl. Bettina Lundgaard 
9. kl. Anne Cathrine Wilhjelm 
Autisme Annemette Andersen 
SFO  Jeannette Klit Thomasberg 
Børnehaven Lisbeth Jakobsen og Kenneth H. Larsen 
Alle kontakter egne klassers klasselærer om deltagelse på de kommende 
forældremøder. 

 
8. Årsplan for bestyrelsens evt. deltagelse i forældremøder, personalemøder og 
pæd.arr. (ACW/AB) 
20/11-2018 og 15/3-2019 afholdes der fælles personalemøder for hele institutionen fra 
kl. 17.00-19.00. Emnevalg orienteres der om senere. 
Dialogmøder med forvaltningen. Det er et rigtigt godt signal til forvaltningen, hvis hele 
bestyrelsen kan deltage ved dialogmødet i efteråret. Det viser vores opbakning til skolens 
ledelse. Dato udmeldes snarest (det er den 22/10-2018). 
Åbent Hus på skolen 11/10-2018. 
Skolefest 28/3-2019 
Disse arrangementer må bestyrelsen gerne deltage i, hvis det er muligt. 
 
9. Bygningsmassen (ST). 
Der er anlagt ny flisebelægning til skolens indgangsparti. 
Der er købt nye vinduer til hele nordsiden, og de vil blive skiftet i løbet af 
efteråret/vinteren 
Der er købt ny asfalt til skolegården. Den vil blive repareret i løbet af den kommende 
periode. 
Den nye parkeringsplads øst for skolen er gået lidt i stå. Kommunens medarbejder der har 
stået for projekteringen, har opsagt sin stilling og de tegninger og tilladelser der allerede 
forelå, er forsvundet. 
Steen har været i kontakt med den øverste forvaltningschef og nu ligger alle godkendelser 
og tegninger klar igen. Det hele forventes igangsat i løbet af september 2018, men skal 
lige ind i entreprenørernes planlægning.  
B&U Udvalget i GBS-kommune har indstillet 4 anlægsarbejder til byrådets behandling af 
budgettet. Her er et nyt Autismecenter i Nørre Vedby placeret som nr. 2 på listen. 
Der er mistanke om skimmelsvamp bag nogle fuger på skolen. Der har været en 
gennemgribende rengøring af de pågældende lokaler og der har været en ingeniør med 
ind over. Taget har været pillet af og alt er gennemgået. Det har pt. ikke været muligt at 
konstatere skimmelsvamp, men der pågår stadig nogle undersøgelser. Indtil det hele er 
ordentligt afsøgt, er 3. kl. flyttet til et andet lokale på skolen. 



 

 
10. Nye målaftaler for 2018-20 (ST) 
Steen gennemgår udkast til Målaftaler 2018 (skolelederens aftaler med forvaltningen). 
Der fremlægges følgende perspektiver: 

 KUP 2.0 (Kompetenceudvikling) 

 NY Løn – mulighed for at forhandle løntillæg med lærere samt pædagoger i 
Ønskeøen. Der kan forhandles for op til 1% af skolens samlede lønsum. 

 Partnerskabsaftale 

 Lokale forhold 
 
11. Regnskabsopfølgning 2018 (AB) 

Anne Bonde gennemgår kort forbrugsprocenter på årets budget. 
Forbrugsprocenten pr. 31/7-2018 skulle ligge på 58,3%, men den ligger på 62,6%. Der 
mangler dog opkrævning fra andre skoler på godt 3 mill. Kr., som betyder at 
forbrugsprocenten ville ramme ca. 55% pr. 31/7-2018. Dvs. at der pt. er fin balance i årets 
regnskab. 
Til næste bestyrelsesmøde fremlægger skolens ledelse et mere gennemsigtigt regnskab 
med forbrugsprocenter. Dette også af hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
12. Status for ”IT-parken” på skolen (ST) 

Dels en status for funktionsdygtige maskiner, dels en overvejelse om at tilkøbe nye uden for 
SKI-aftalerne. Eks. fortsætte forsøget med en ”foræringsmaskine” til kommende 6. klasser! 

Skolen har tidligere haft en målsætning om der var 1 elev pr. computer på skolen 
(bærbar, stationær, Ipad). Den målsætning holder ikke længere. 
Pt. er skolen nede på 2,5 elev pr. computer. 
Dette skyldes bl.a. også, at kommunens IT-afd. ikke længere vedligeholder 
serviceaftalerne på computerne. 
Vi har 26 maskiner der ikke virker. 
Vi har 13 maskiner er udtjent, dvs. computeren kan starte men ”fryser” og lukker ned 
efter kort tids brug. 
Bestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning om opdatering af IT-parken. 

 
13. Skoleboden ved hallen (ST) 

Helle har meddelt at skoleboden lukker pr. 1. sept. – grundet for lille omsætning. Skal skolen 
reagere på dette, etablere alternativ – eller er dette blot et nyt vilkår? 

Skolebestyrelsen vil fortsat meget gerne have mulighed for skolemad.  
Anne Cathrine tager en snak med Helle for at høre om hendes beslutning er endelig. 
Der skal arbejdes på højtryk for at finde nye løsninger. Alle undersøger evt. muligheder 
undersøges og så sendes der besked rundt til bestyrelsen, så alle muligheder bliver afsøgt. 
Det blev aftalt, at Bettina, Søren og Joakim undersøger forskellige muligheder og der 
træffes beslutning om evt. nyt tilbud, bestyrelsen orienteres over mail. 

 
14. Evaluering af skolestart 2018 (ST) 



 

Det var en dejlig dag, med glade børn og forældre. 
Der var ros til autismeafd. for udsendelse af informationer om skolestarten inden den 
første skoledag. 

 
 
 

15. Evt.  
Musikskolen kommer på besøg i uge 46 i samarbejde med SFO 

 
 
Mødet slut: kl. 21.10 
 
Referent AB 
  
Næste møde: 11.09.18 kl. 18.30. 

 


