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Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

BESTYRELSESMØDE   
25. februar ´21 (kl. 18.00 – 20.00) 

- Fraværende: Malene  
- Kommentar til dagsorden: Bettina 2 punkter til evt. 
- Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet er godkendt 

 
BEMÆRK: Mødet foregår på ”TEAMS”. I kan selv vælge at downloade ”TEAMS”, eller I 
kan blot klikke på den indkaldelse I får tilsendt, så finder Jeres computer selv en 
webapplikation der kan bruges, og I er så efterfølgende på som ”gæster” – med samme 
muligheder for at lytte og tale. Mødet bliver forkortet i tid! 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.   Kort nyt fra formand og ledelse (Regnskab 2020, Revisitationer, Læreplaner, Ansættelser, 
Bærbare) 

Steen informerer om:  
- Restriktionerne er forlænget indtil 5. april (UVM), der kigges på hvordan man kan teste 
store elever på skolen, når de vender tilbage. 
- Der er blevet åbnet for at skolen kan lave trivselsmøder med elever i mistrivsel (max. 4 
elever i en gruppe).  
- Personalet har fra uge 9 mulighed for at blive testet to gange om ugen. Der er meget 
organisering og administration forbundet med dette. Det er beklageligt at Børnehuset endnu 
ikke kan tilbydes test. 
- I år afvikles ikke alle folkeskolens afgangsprøver, men kun prøverne i dansk, engelsk og 
matematik. 
- Regnskabet for 2020 er afsluttet, der er et overskud på godt en million. 
- PCér (pkt. fra sidste møde) er ikke indkøbt endnu pga. leveringsproblemer fra IT afdelingen. 
- TVAIS blev udskudt i efteråret 2020 og skulle i stedet have været afholdt i uge 11. Grundet 
omstændighederne ønsker skolen at udskyde TVAIS på ubestemt tid, dette godkendes af 
bestyrelsen. 
- Vederlag til skolebestyrelsen gælder kun forældrerepræsentanter fra skoledelen, 
ministeriet har meldt ud at denne regel, kan der ikke afviges fra. 
 
Maja informerer om:  
- Revisitationerne, hvor der blev visiteret 39 elever (sidste skoleår 42) til autismeafdelingen, 
der er indikationer om, at der er flere elever på vej. 
 
Anne informerer om deltagelse i SNL (Stærke Naturfaglig Læringsfællesskaber) et 
naturfagligt kompetence udviklingsprojekt.  
 
Mette orienterer om børnehuset pæd. lærerplaner, deadline er udskudt og derfor arbejdes 
der videre med dette. 
Skolestartere skal starte i Forårs SFO per 1. april på trods af restriktionerne. Gitte L. arbejder 
på en video, der kan bruges til at forberede skolstarterne. 
Christina Petersen er konstitueret som afdelingsleder i Børnehuset, og der er lavet 
stillingsopslag på pæd. stillinger, behovets omfang kendes ikke endnu. 
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2.   Kort nyt fra NVF 

Projektet omkring Vålse Vig (se referat fra sidst) er forsat i gang. 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 

Sudarat informerer fra det fælles elevsrådsmøde, hvor den aktuelle Corona-situation blev 
drøftet. Steen informerer om den Nationale trivselsundersøgelse, og fortæller at der arbejdes 
med en kommunal trivselsundersøgelse i samarbejde med det fælles elevråd 

 
4.   Kort nyt fra personalet 

Søren informerer om:  
- Nye arbejdspladser til personalet.  
- Der er efterhånden fundet en rytme i hverdagen, hvad angår online-undervisningen, og det 
virker som om eleverne generelt er tilfredse med den udbudte undervisning. 
 
Yvonne informerer om hverdagen i autismeteamet, som ikke har været nedlukket: 
- Autismeteamet er glade for ikke at være nedlukket. 
- Fagbladet har interviewet Yvonne om den nye afdeling, artiklen deles via Aula. 
 
Christina informerer om hverdagen i Børnehuset.  
- Stort set alle børn er tilbage.  
- Fokus på at være så meget ude som muligt.  
- Børnehuset ser ind i en travl måned, hvor de er reduceret i personale og førskoleeleverne 
stadig er i Børnehuset. 
 

Til drøftelse, og evt. beslutning 

 
5.   Status på renoveringer og nye anlæg (Orientering Steen). 

- Mange renoveringer (kontor, personalerum, forberedelsesrum mm.) er ved at være 
afsluttet. 
- Legepladsbyggeriet er godt i gang. Tilkørsel til skolen afventer bedre vejr, så der kan 
asfalteres. 
- Der laves udearealer, hvor eleverne kan sidde overdækket. 
- Der mangler stadig levering af nogle møbler bl.a. elevborde og sofaer til personalerummet. 
- På baggrund af ansøgningen af midler til renovering af Madkundskabslokalet, er Nørre 
Vedby Skole og Børnehus i stedet blevet anbefalet at ansøge en anden pulje (anlægspulje til 
nybyggeri) om et nyt lokale, da det er vurderet at lokalet ikke kan renoveres. 
 

6.   Ny overenskomst for lærere A20. 
      Søren (TR) orienterer kort om dens betydning for planlægningen af næste skoleår. 

- Arbejdstidsaftalen bygger på forpligtende samarbejde. 
- Skolen skal udarbejde en skoleplan i samarbejde med TR, denne fremlægges senere for 
lærerne.  
- Lærernes opgaveoversigt skal være mere gennemsigtig, og der skal sikres tid til individuel 
forberedelse.  
- Aftalen træder i kraft i skoleåret 2020/2021, og derfor starter arbejdet op, så snart at 
budgettet er klart. 
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Steen uddyber at lærernes tid skal estimeres, så det sikres, at der afsættes tid til alle opgaver. 
Opgaverne deles op i forskellige kategorier. I skoleplanen indgår der også skolens kommende 
indsatsområder, som undervejs drøftes med TR, medarbejdere og bestyrelse. 

  
7.  Opsamling på principper. (se bilag ”Oversigt over princ.” (BL)) 
     Anbefalingen er at der arbejdes videre med princippet om vikar, og så yderligere tages fat på princip 
    om elevfravær. Princippet om mobiltlf. – handleplan??? (Notat foreligger om digital dannelse.) 
(Bilag) 

 
Generel drøftelse af tidligere og kommende arbejde med principper. 
Følgende er vedtaget: 
- Den allerede etablerede arbejdsgruppe sørger for at det næsten færdigbehandlede princip 
om vikardækning, gøres klar til vedtagelse til kommende bestyrelsesmøde. Princippet skal i 
høring hos personalet, og der skal sættes fokus på om princippet også er dækkende for 
Børnehuset. 
 
- Ledelsen samler op på notater og principper om digital dannelse og mobiltelefoni, så der til 
næste bestyrelsesmøde kan drøftes en plan for det forsatte arbejde med dette i efteråret. Kan 
digital dannelse f.eks. implementeres i det allerede eksisterende princip om mobiltelefoni? 
Anne Cathrine ønsker forsat at deltage i dette arbejde. 
 
- Der dannes en ny arbejdsgruppe, der kan overtage det fortløbende arbejde med principper, 
foreløbig har Charlotte, Jeannette og Rasmus meldt sig. Denne nye gruppe skal til efteråret 
kigge på et princip for elevfravær.  
 

 - Bettina følger op på ovenstående inden kommende bestyrelsesmøde.  
 
8.  10. klasse på Nr. Vedby skole (Autismeafdelingen)? 
     Steen redegør for baggrunden, og de overvejelser der kunne ligge bag. Der ønskes en anbefaling fra  
     Bestyrelsen, til drøftelse med forvaltningen. 
 

Efter en redegørelse over mulighederne for 11. skoleår i Guldborgsund fremadrettet, var der 
en generel opbakning fra bestyrelsen til at skolen kunne arbejde videre med ideen om en 10. 
klasse/et 11. skoleår på Nørre Vedby Skole og Børnehus.  
 

9.  Eventuelt. 
Hjemmesiden er ikke opdateret, kan der afsættes ressourcer til dette? Kan Aula 
implementeres på/i hjemmesiden? 
Der skal tjekkes op på adgangen til skolens digitale systemer. 

   
 
                                            --------------------------------------------------- 
 
 
Punkt til næste dagsorden: Vikardækning og digital dannelse og mobiltelefoni. 
 
Ventepunkter:, Tobak/Snus, Trafikpolitik, SFO – målsætning og indholdsbeskrivelse. Boden. 
 
 
Referent: AK 


