
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
21. februar 2019 (kl. 18.30-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lundgaard, Jean 
Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Annemette Andersen, Lisbet Jakobsen, Dorthe 
Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Madeleine Wilhjelm, Christina Petersen, Søren 
Kastrup, Joachim Jensen (Yvonne Olsen), Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen 
Blom 
 
Fraværende: Joachim Jensen, Søren Kastrup. Jean Delon, Dorthe Dangaard, Annemette 
Andersen 
 
Kommentar til dagsorden: Pkt. 8 og 12 tages sammen 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. januar-2019:  Godkendt 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse (Byggeri, Digitale forældresamarbejde): 
 
Steen Blom orienterede om:  

 Pengene til byggeriet er frigivet. Ingeniøren og Landinspektøren har været og 
kigge på placering/projektering m.m. 

 Dialogmødet er flyttet fra d. 04.04.19 til den 02.04.19. Det bliver på Nordbyskolen 
kl. 17.30. 

 Der har været et oplæg for alle ledere omkring det digitale forældresamarbejde. 
Pkt. tages yderligere under pkt. 11. 

 Der udarbejdes en helhedsløsning for renovering af legepladsen i børnehaven. Der 
kan søges penge fra en pulje i kommunen. 

 Autismeafdelingen er i gang med 2. halvår af kompetenceløftet. Der er fokus på 
byggeri og re-visitationer. 

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

 Der har været snak om busserne især 760. Ringetiderne i Vordingborg er ved at 
blive tilpasset til bustiderne. 

 Der er generalforsamling d. 21.03.19 kl. 18.30, hvor der også er oplæg om 
borgernært politi. 



 

 
3.   Kort nyt fra elevrådet  
Marie og Madeleine orienterede om: 
 
Hvad sker der med cykel og knallertparkering under byggeriet? 
Der er sendt spørgeskema rundt blandt eleverne for at spørge om tema til skolefesten. 
Der er nedsat et udvalg der skal designe en plakat der gør opmærksom på elevrådet. 

 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Yvonne orienterede om: 
 
Der har været afholdt uge 6(sex). 
Terminsprøver i 9 kl. + autismeafdelingen. 
 
Christina orienterede om: 
 
Børnehuset arbejder med læringsmiljøer. 
Alle er ved at være tilbage fra sygdomsforløb. 
Der bliver afholdt fastelavn d. 04.03.19. 
Store-gruppen er godt i gang med overlevering til forårs SFO. 
 
 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Datoer(ACW) 
Der er i anden mail udmeldt en række mødedatoer, inklusiv en særlig temadag. 
Afstemmes. 
 
24.04.16 – 22.05.19 – 19.06.19. 
Dialogmøde d. 02.04.19 
Forslag om ”lang dag” d. 20.03.19 – ST og ACW vender tilbage. 
 
 
6. Princip for ”værdig kommunikation”(BL): 
Sidste nyt fra udvalget. 
 
Der er medsendt 2 bilag. 
Princip for den gode kommunikation og kommunikationsblomst ændres lidt, så det er 
lettere at gå til. 
MM, ST og BL laver det færdigt, og det bliver lavet i et godt layout og på tykkere papir, så 
det kan hænges op. Der må gerne kommes med input til ”blomsten”. 
 
 



 

 
7. Endeligt regnskab 2018(AB) 
 
Regnskabsbemærkninger for 2018 er indsendt og godkendt. Der bliver tilbageført 
1.071.274 kr. Der er udestående for ca. 300.000 kr., så overskuddet ender på ca. 770.000 
kr. 
 
8. Budgetbetragtninger 2019 (AB+ST) 
Oplæg om de budgetudfordringer skolen rent økonomisk og pædagogisk står overfor i 
det nye skoleår. Til orientering og drøftelse – evt. inddrages pkt. 12 også. (ST) 
 
Der er 5 pejlemærker udstukket af Center for Børn og Læring. 
Landspolitisk er der truffet beslutninger der skal udmøntes i sommeren 2019/20. 
Autismeafdelingen er blevet afhængig af børnetallet, så det ændrer forudsætningerne for 
budgettet. 
En bekymring er hele PLC/Ressourcecentret. Ressourcerne slår ikke til, da flere børn har 
spec.pæd. behov. Bilag udleveret. 
 
ST orienterer. 
Ledelsen foreslår at der arbejdes videre med:  §16b omlægges fra studietid til 
ressourcecentret, der ses på vikarsituationen, bevægelse inddrages i undervisningen, eks. 
2 valgfag, skære på holdtimer, skrue på lærernes undervisningstid. Bestyrelsen siger ok til 
at ledelsen arbejder videre med ovenstående forslag. 
 
9. Valgfag (ST&SK) 
Tilbagemelding fra lærergruppen, og deres forslag. 
 
Udskydes til efter personalemødet d. 05.03.19. 
 
 
10. Skolefest 28/3 
Sidste nyt fra udvalget 
 
Man medbringer mad, eller man kan købe pølsehorn, eller pizzasnegle. Der er gratis 
gulerødder og agurkestave. Der sælges kaffe, te og kage. Hver klasse bager 2 kager. Der 
laves en slikbod. Der sælges juice, kakao, sodavand, kaffe og te. 
Der laves rum med forskellige aktiviteter: 
 
Ansigtsmaling – klippe, klistre påsketing i billedkunst – ballondans – hulahop konkurrence 
– spille brætspil – fiskedam med gevinster – boldrum i gymnastiksalen – ude ved bålet, 
skumfiduser og Mariekiks – diskorum til de små – hyggerum til de store – koret skal 
optræde (Nynne). 
 



 

11. Digital dannelse – næste fase!(ACW) 
Fælles mødedag for alle? Hvad er så indholdet, omfanget og evt. forarbejdet?      
 
ACW og ST melder ud senere. 
  
12.  Præsentation af største udfordring pt: Udviklingen 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. 
 
Se under pkt. 8. 
 
13. Eventuelt 
 
Forslag om at klokken også ringer ud. 
 
 
 
 
 
Mødet slut: kl. 21.15 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 24/4-19, kl. 18.30-21.00. HUSK dialogmøde d. 2/4! 
 
 
 
 
 
Nye punkter til næste møde: 


