
 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
29. august 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, Dorthe 
Dangaard, Marie-Elisabeth Christensen, Bjørg Hjort Nørgaard, Christina Petersen, Søren 
Kastrup, Yvonne Olsen, Mette Myron, Anne Bonde Andersen, Steen Blom og Tina Gad 
Olsen 
 
Fraværende: Annemette Andersen(orlov), Dorthe Dangaard, Malene Frank, Jeanette Klit 
Thomasberg. 
 
Kommentar til dagsorden: Tavshedspligten blev forklaret og indskærpet. 
 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22/5-2019:  Godkendt 
 

Kortere orienteringspunkter  

1.Kort nyt fra formand og ledelse. 
Første skoledag, Fraværsstrategi, LM, AULA, dialogmøde, Revision af forretningsorden? 
Årsplan SB. 
 
Steen Blom orienterede om:  
 

 Vi gør lidt ekstra ud af 1. skoledag, og der er stor forældreopbakning. 

 I de første arbejdsdage var personalet til et kursus vedr. fravær med Rasmus 
Alenkær, og til info vedr. dannelsesrygsækken. 
CBL. Center for Børn og Læring har udgivet en lille folder om fravær ”Godt du 
kom”. 

 Alle personaler i skoledelen skal have en læringsmakker, og der er 
opstartsmøde/personalemøde d. 05.09.19. 

 Aula er udskudt til uge 43. 

 Dialogmødet med politikerne skal foregå i Nr. Vedby d. 05.11.19. Bestyrelsen skal 
drøfte hvad der skal med på dialogmødet. 

 Den endelige årsplan for bestyrelser kommer snarest. 

 Pt. har skolepsykologen forlænget sin orlov, og der er derfor vikar. Derfor 
forventes der ekstra ventetid. 

 Der kommer en sagsbehandler på skolen 2 t. hver 14. dag. 

 Der er kommet ny UU-vejleder - Maria Langkjær, der er på skolen 3-4 dage om 
ugen. Hun skal varetage både almen og autismeafdelingen. 



 

 Årshjulet + forretningsorden skal sendes ud til bestyrelsen. Begge dele drøftes på 
næste møde. 

 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 

 Der har allerede været en del forældremøder. Anne Cathrine har lavet et lille 
notat om, hvad hun fortæller på forældremøderne. Fokus på: Elevfravær, 
Kommunikation, Digital Dannelse og Byggeri. 

 Italesæt på forældremøderne, at fravær er negativt, og at der er bedst, at komme i 
skole. 

 Forældrene går meget op i ”Digital Dannelse”. Orienter om forløbet, der kommer 
til at løbe hen over efteråret. 

 
 
2.   Kort nyt fra NVF. 
 
Anne Cathrine Wilhjelm orienterede om: 
 
Formiddagsforum er i gang. 
Ungdomsforum går i gang i september. 
 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet. 
Marie og Bjørg orienterede om: 
 
Velkommen til Marie og Bjørg.  
Marie er valgt til formand og Bjørg næstformand. 
Elevrådet er i gang med at planlægge et elevrådsmøde med tilhørende dagsorden. 
 
 
4.   Kort nyt fra personalet. 
Søren orienterede om: 
 
Almendelen er i gang. I gang med planlægning af TVAIS i uge 41. Emnet er 
naturvidenskabeligt – VAND. 
 
Christina orienterede om: 
 
Der kommer løbende nye børn til vuggestue og børnehave. Der har været mange børn i 
pasning i løbet af sommeren. Problematik omkring børn der ikke holder ferie eller meget 
lidt ferie. 
Christina er gået i gang med diplom ”faglige fyrtårn” (læreplaner). 
 
Yvonne orienterede om: 
 
FN´s læsedag holdes d. 09.09.19. Emnet er oplæsning. 
Der er gået mange elever ud, og der er kommet mange nye elever i autismeafdelingen i 
forbindelse med sommerferien. 



 

Til drøftelse, og evt. beslutning  

5. Rundtur i ”Ønskeøen” med fokus på ”Læringsmiljøer” ude/inde. 
I forbindelse med renovering af legeplads og andre tiltag, vises ”Ønskeøen” frem for 
Bestyrelsen. 
 
Bålhytten er fjernet, og der fjernes og renoveres. 
Der er stadig 250.000 kr. til renovering af legepladsen. Det forventes at legepladsen er 
færdig renoveret inden d. 01.01.20. Mette introducerer til turen rundt i Ønskeøen. 
 
6. Mødekalender for næste halvår. 
Følgende forslag fra formand drøftes: 25/9, 24/10, 19/11, 11/12. 
 
Datoerne er vedtaget. 
D. 02.10.19 er bestyrelsen inviteret med til Digital Dannelse i Fællesrummet. 
 
7. Budgetopfølgning. 
Der mangler tildelinger for knap en million; men første budgetopfølgning er lavet. 
Orientering ved AB. 
 
Anne Bonde orienterer om budgettet. 
Der er lavet en ny opstilling, som der tages godt imod. 
 
8. Fordeling af kontaktpersoner for de enkelte klasser. 
Forældremøderne er påbegyndt. Der gøres opmærksom på bestyrelsens opgaver med dels 
at fortælle om sig selv, dels drøfte elevfravær, og især plakaten med ”Kommunikation”. 
 
Kontaktpersoner: 
Bh.kl. + 1 kl. = Anne Cathrine  
2. kl. + 3. kl. = Jeannette 
4. kl. + 5. kl. = Rasmus 
6. kl. + 7. kl. = Jean  
8. kl. + 9. kl. = Bettina  
Autismeafdelingen = Anne Mette/Malene 
 
Deltagelse i forældremøder: 
Børnehaven = Lisbet + Dorthe  
Mellemtrin = Anne Cathrine 10.09.19 
Udskoling/Autismeafdelingen = Bettina 17.09.19   
 
9. Tilbagemelding fra udvalget om ”Kommunikation”(BL). 
Udvalget fremlægger sit arbejde, og de dertil indkøbte plakater og postkort. 
 



 

Bettina, Steen og Mette har arbejdet videre med emnet. Personalet er løbende inddraget 
i processen. Plakater af kommunikationsblomsten hænges op på matriklen. Postkort deles 
ud til eleverne, og i Børnehuset.  
Princip for den gode kommunikation, lægges på hjemmesiden og sendes ud på Intra, 
sammen med kommunikationsblomsten. 
I Børnehuset tages det op på forældremøde d. 08.10.19, og deles ud. 
 
10. Byggeri. 
En status og procesbeskrivelse for nuværende. Nyeste tegninger fremlægges. 
 
Steen orienterer. 
Byggeriet kører efter planen. Det har været i udbud, og der er grundlag for at finde en 
hovedentreprenør. 
Bestyrelsen anmoder om at sikkerheden prioriteres højt. 
 
11. Proces ”Digital Dannelse” (Fokuspkt. I Bestyrelsen). 
Samlet billede af dels udvalgsarbejde, aftaler og procesbeskrivelse for dette skoleår. 
 
Der blev skrevet ud til forældrene inden sommerferien, at de kan komme med input til en 
postkasse. Der er meget divergerende meninger/holdninger. 
Center for Digital Dannelse er inviteret til et personalemøde d. 02.10.19, hvor 
elevrådsrepræsentanter og bestyrelsen deltager. Mødet er kl. 17.00 – 19.30. 
Processen efter mødet er at bestyrelsen beslutter hvad der skal ske efterfølgende. 
Beslutningen udbredes og implementeres, og evalueres sommeren 2020. 
Mail sendes ud til forældrene igen. 
 
12. Eventuelt. 
 
Problematik omkring computere (Jean). 
 
 
 
 
Mødet slut: kl. 20.49 
Referent: AB. 
Næste møde: 25/9-19, kl. 18.30-21.00. 
 
Nye punkter til næste møde: 

 Drøftelse af forretningsorden og årshjul (Anne Cathrine sender ud). 

 Mette fortæller om PLC og viser Viften frem. 

 Pkt./orientering om snus, alkohol osv. blandt eleverne. 


