
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
22. maj 2019 (kl. 18.30-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang 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, Lisbet Jakobsen, Bettina Lundgaard, Annemette Andersen 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. april 2019:  Godkendt 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse (Kort nyt om byggeriet) 
 
Steen Blom orienterede om:  
Byggeprojektet går som det skal. Det står færdigt til august 2020. Nedrivningen skal 
foregå i uge 42. Inventar/maskiner fra den gamle bygning skal opbevares i store 
containere. Der bliver etableret et nyt område til cykler og knallerter. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Intet 
 
 
2.   Kort nyt fra NVF 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
Der planlægges på en Skt. Hans fest. 
Der har været afholdt vælgermøde i NVF. Der var ca. 40 deltagere. Det var en god aften. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet  
Marie og Madeleine orienterede om: 
Der er fundet en dato til næste elevrådsmøde. 
Marie-Elisabeth og Madeleine har deltaget i et møde på rådhuset vedr. Aula. Det 
handlede om implementering blandt eleverne. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet 
Søren orienterede om: 
På skolen er man i gang med nætse års planlægning. 



 

Christina orienterede om: 
Personalet i Ønskeøen har været til oplæg med Charlotte Ringsmose. Personalet har haft 
nogle drøftelser omkring trivslen i Ønskeøen. 
 
Yvonne orienterede om: 
Personalet (6 personer) har været på SIKON konference i april. Der har været 8 personaler 
fra Nykøbing Gymnasium og HF, der gerne ville høre noget om TEACCH, da de skal starte 
en linje for elever med særlige behov. 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Fremskrivning af skolens samlede økonomi 2019 
Formål: At bestyrelsen tager stilling til mulighederne for en stillingsudvidelse, samt tilkøb 
til de investeringer ”Ønskeøen” har fået mulighed for (opsætning og montering af 
legeplads). 
Vi er ved at planlægge et nyt skoleår med de ændringer der er blevet besluttet. 
Steen udleverede bilag og fremlagde en forventet fremskrivning for 2019. Samlet set 
hænger det sammen i 2019, men der er stadig beslutninger der mangler bl.a. vedr. 
grundnormeringen i SFO. 
Der er et behov for at få ”dækket” 720 timer, så der er behov for at ansætte en lærer 
yderligere. Bestyrelsen bakker op om at ansætte en lærer yderligere. 
Ønskeøen har fået 250.000kr. til renovering af legepladsen. Alt det nye inventar kan 
købes for 250. 000kr., men der mangler ca. 50.000kr.– 60.000kr. til etablering og 
montering. Bestyrelsen beslutter at bruge 50.000kr. – 60.000kr. fra sidste års overskud til 
ovenstående opgave. 
 
6. Opfølgning på fokuspunkt: Digital dannelse 
Et udvalg på skolen har drøftet rammer og struktur for sådan en proces. Formanden 
orienterer, og vedlægger forslag til plan for forløbet. 
Der har været afholdt et møde vedr. Digital Dannelse. Elever og forældre skal inddrages i 
processen. 
Der er udarbejdet en plan for processen og et firma udefra skal facilitere projektet. I 
august udbredes det på forældremøderne i alle klasser. Center for Digital Dannelse har 
input til alle klasser. Vi kan overveje, hvordan vi vil bringe det ind i Ønskeøen. 
 
 
7. Næste skoleår 

1. Nyt om ”Dannelsesrygsækken” samt ”Kend dit land” 
2. Skemaopbygning 
3. Vikardækning – skal de nuværende principper udleves/ændres? 
4. Valgfag 



 

1. Steen orienterede om, at alle klasser og Ønskeøen skal afsted med 
”Dannelsesrygsækken” i kommende skolelår. 
Alle 4. kl. i kommunen skal afsted på ”Kend dit land” tur. 
De bliver kørt rundt i bus i en anden landsdel en vores egen. 

2. Skemaopbygningen som blev fremlagt på forrige møde vedtages i Bestyrelsen. 
Foreningerne orienteres af Anne Cathrine. Steen sender tiderne til Anne Cathrine. 

3. Bettina og Rasmus deltager i gruppen omkring arbejdet med 
vikardækningsprincippet. Der meldes tilbage til Bestyrelsen. 

4. Anne orienterede om valgfag. Bestyrelsen bakker op om en forsøgsordning hvor 
9 kl. deltager i valgfag i Ungdomsskolen. 

 
 
8. Elevfravær – hvad gør vi fremover? 
Opsamling fra sidste møde. Hvad gør vi her på skolen omkring registrering og handleplan? 
Steen orienterer om problematikken. Elevfraværet er indsatsområde i skoleåret 19/20. 
Alt personalet er indkaldt til en kommunal pædagogisk dag i august 2019. 
Ledelsen foreslår at vi lægger princippet ned nu, og afventer, hvad processen bliver efter 
august 2019. Bestyrelsen bakker op om at princippet lægges ned nu, og det tages på som 
et punkt på et bestyrelsesmøde efter den kommunalt pædagogiske dag. 
 
 
9. Tiltag i ”Ønskeøen”, hvad gør vi i dag? 
Opsamling på de aktiviteter, vi prioriterer højest for at sikre vores rekrutteringsgrundlag. 
Mette orienterer. Der kan laves en pjece vedr. Ønskeøen. Der satses på gode inde- og 
udemiljøer. Ønskeøen kommer med et forslag til pjecen til Bestyrelsen. 
 
10. Brug af AULA i skoler og dagtilbud(AB) 
Kort orientering, samt oplæg til arbejdet med lokale principper. 
Link på folder sendes til Bestyrelsen. Anne holdt et lille oplæg om Aula og Meebook. 
Hjemmearbejde til næste møde. Læse oplæg til udarbejdes af lokale principper. 
 
 
11. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut: kl. 21.00 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 19/6-19, kl. 17.00-20.00. 
 
Nye punkter til næste møde: 


