
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
25. september 2019 (kl. 18.30-21.00) 

 
 
Deltagere: Anne Cathrine Wilhjelm, Jeannette Klit Thomasberg, Bettina Lang Lundgaard, 
Jean Delon, Rasmus Jacobsen von Würden, Malene Frank, Lisbet Jakobsen, Dorte 
Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Christina Petersen, Søren 
Kastrup, Yvonne Olsen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen og Steen Blom. 
 
Fraværende: Annemette Andersen(orlov), Rasmus Jacobsen von Würden, Steen Blom, 
Dorte Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen og Bjørg Hjort Nørgaard. 
 
Kommentar til dagsorden: Ingen 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29/8-2019:  Godkendt med tilføjelse af  
kontaktperson til SFO som er Jeannette Klit Thomasberg 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse. 
(Dannelseskonference, Dialogmøde, Kend-dit-land, Skoletjeneste Masnedø). 
 
Mette Myron orienterede om: 
 

 Hele personalet har deltaget i Dannelseskonference. Der var særligt fokus på 
Digital Dannelse, og relations kompetencer. Der er blandede reaktioner blandt 
personalet. 

 Dialogmødet d. 05.11.19: Fravær, Dyrk talenterne, Budgetaftale 20-24. 

 Møde om Kend dit land – Vores 4. klasse skal på tur i april/maj 2020 til-  
Odense/Vadehavet. 

 TVAIS i uge 41. Tur til Faxe Kalkbrud for alle elever, i løbet af ugen. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 

 Årshjul og forretningsordenen er blevet opdateret, det er sendt til ledelsen til 
gennemsyn, sendes derefter ud til bestyrelsen. 

 Der skal kommunikeres ud i god tid vedr. byggeriet og vedr. ændringer af 
cykelstier. 

 Forslag om infotavle med oplysninger om byggeriet. 
 I foråret besluttede bestyrelsen at 9. kl. skal deltage i valgfag i Ungdomsskolen. 

Der er nu kommet en reaktion fra flere forældre, der er utilfredse med bl.a.  



 

 
 

transporten og tidspunktet. Ledelsen har haft kontakt til Ungdomsskolen. Det er muligt, 
at ruten hjem kan omorganiseres, så eleverne kan komme tættere på deres bopæl. 
Kommunikationen har muligvis ikke været optimal. Der har i hvert fald været 
misforståelser under-vejs.  
 
 
2.   Kort nyt fra NVF. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 
Intet nyt. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet. 
Marie og Bjørg orienterede om: 
 
Intet nyt. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet. 
Søren orienterede om: 
 
TVAIS er i gang. Der er meget planlægning. 
Der har været forskerforedrag om rummet og om lys. Vi deltager i masse eksperimentet. 
I år skal vi samle affald. 
Aula starter i uge 43. 
 
Christina orienterede om: 
 
Der er godt gang i læringsmiljøer. Der kommer flere børn de næste måneder. Der er 
brobygning mellem børnehave og skole fra uge 43 mandag, onsdag og fredag. 
Børnehaven skal til høstgudstjeneste. Børnehaven deltager i TVAIS. 
 
Yvonne orienterede om: 
 
Der har været afholdt forældremøde i autisme afdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

 
5. Byggeriet – sidste nyt. (ST) 
I særlig grad med fokus på sikre tilkørselsforhold for cykler og knallerter. 
Orientering/drøftelse. 
 
Anne Bonde orienterer om byggeriet. 
Bestyrelsen godkender plan, i forhold til etablering af ny parkering for cykler og knallerter. 
 
6. Høringssvar omkring kommunens Styrelsesvedtægt (se bilag) 
 
De mest markante ændringer er flytning af tosprogede og fastlæggelse af 
børnehaveklassen. 
Ændringer vedr. betaling i SFO i juli måned? 
Ændring vedr. Møllehuset, specialtilbud 0. – 9. kl.? 
 
7. Budgetopfølgning (AB). 
 
Intet nyt, da lønningerne ikke er kørt. Der er pt. udgifter til tur til Faxe Kalkbrud på 20.000 
kr., og en printer til 20. – 25.000 kr. 
 
8. Principper for vikarordning - tilbagemelding. 
Et udvalg har arbejdet med de gældende principper og anvendte metoder. Udvalget giver 
en tilbagemelding og evt. forslag. 
 
Der har været holdt møde, og umiddelbart er der ikke belæg for større ændringer i 
princippet. Bettina Lundgaard retter og sender det ud til bestyrelsen for kommentarer. 
Søren Kastrup ser det igennem, og giver melding om det skal til høring blandt personalet. 
Ellers kan det besluttes på kommende bestyrelsesmøde. 
 
9. ”Ønskeøens” legeplads – sidste nyt, og fortsatte planer. 
Udvalget fremlægger sit arbejde, og de dertil indkøbte plakater og postkort. 
 
Der er nu valgt en leverandør – KOMPAN. Der er lavet en to-trins plan. Det forventes at 
være klar til brug til nytår. 
 
10. Ny bestemmelse omkring sygeundervisning (se bilag) 
Umiddelbart er denne bestemmelse” en ”bombe” under skolens økonomi. Muligheder og 
metoder til drøftelse, for at beskrive anvendelsen af denne bestemmelse. 
 
Mette Myron orienterer. 



 

Vores tilgang skal være individuel. Det undersøges i område Nord, om der er belæg for at 
gøre noget fælles. 
 
11. Proces ”Digital Dannelse” (Fokuspkt. I bestyrelsen). 
Endelig beskrivelse af fælles dag med personalet d. 02.10.19-kl. 17.00. Kort vurdering af 
den efterfølgende proces. 
 
Der er indkaldt til møde d. 02.10.19 kl. 17.00 – 19.30. 
Aftenen starter med et oplæg vedr. børns forbrug af digitale medier. En kort pause, 
derefter Workshop. Fokus på digitale leveregler. Hvad vil vi gerne? Hvad vil vi ikke? 
Bestyrelsen samler op, og arbejder videre med, hvordan vi vil administrerer 
6+ det her på Nr. Vedby Skole og Børnehus. 
 
12. Eventuelt. 
 
Hjemmesiden opdateres med referater og principper.  
Samarbejde med Nykøbing F. og Vordingborg gymnasier. 
Der bliver lavet en ny overdækket terrasse, som kan benyttes af alle, ved det nye 
fodboldstadion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet slut: kl. 20.00. 
 
Referent: AB. 
 
Næste møde: 24/10-19, kl. 18.30-21.00. 
 
 
 
Nye punkter til næste møde: Elevfravær, indhold på dialogmødet d. 5/11, snus og anden 
tobaksmisbrug på skolen. 


