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Anne Cathrine & Steen 

 

Til bestyrelsesmedlemmerne i ”Nr. Vedby skole & Børnehus” 

BESTYRELSESMØDE   
25. marts ´21 (kl. 17.30 – 19.30) 

REFERAT 
- Fraværende: Annemette 

- Kommentar til dagsorden: ingen 

- 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! 

 

 

OBS – Særligt: 

Mødet indledes med et ”besøg” af Morten Riis-Rasmussen fra Bygge- og Anlægsafdelingen, som 

kort vil orientere om de planer der ligger for dels etableringen af pladsen foran skolen, og dels ny-

anlæg omkring nyt faglokale for Hjemkundskab. (Bilag udsendes senere) 

 
Morten Riis-Rasmussen (Projektleder Guldbordsund)  

Gennemgang af tegning, der efterlyses overgang fra skråparkering (ved Vigvej) til skolen. 2 handicapparkeringer 

annulleres for at kys og kør, kan gøres længere (tidligere ønske)? Der ønskes grønne områder ved de to tidligere huse.  

Drøftelser vedr. sikkerhed - parkering og bus af- og påstigning. OBS på brandvej. OBS på svømmebus og turbus. 

Morten undersøger dette. 

Drøftelse af muligheder for at udvide Kys og Kør. 

Morten informerer om: Projektering fra 30. marts til 26. maj (nye tegninger), indhentning af tilbud 27. maj til 27. juni, 

fra 1. juli til 13. august anlægges området. 

 

Madkundskab.  

ST informerer om status pt.  

Projektering færdig i 2021, lokalet forventes færdig i 2022. Bevilling på 100.000 kr. til renovation af gammelt lokale.  

Udvalg undersøger mulighed for placering af nyt lokale, som udgangspunkt skal det placeres på skolen. Det gamle 

lokale er ikke brugbart? 

Drøftelse af muligheder for placering af lokale, der bliver tilkendegivet bekymringer vedr. nedlægning af 

gymnastiksalen fra bl.a. Nørre Vedby Forum.  

Bestyrelsen anbefaler at gymnastiksalen ikke nedlægges.   

 

Kortere orienteringspunkter  

1.   Kort nyt fra formand og ledelse (”Nr. Vedby-møde”, Corona.status) 
Pr. 5. marts har skolen modtaget budgettet for kommende år. Pt. ser det ud til, at vi kan dække opgaverne. 
ST informerer om Nørre Vedby Mødet 6. april, der er en del personale, der skal genansættes på kommunalt 
plan.  
Fagfordelingen kan først starte 1. maj pga. høringsfrist fra Nørre Vedby Mødet. 
Der kommer nyhedsbrev ud til forældrene vedr. genåbning efter påsken. 

 
2.   Kort nyt fra NVF 
 Udskydes 
 
3.   Kort nyt fra elevrådet 
 Fælles elevrådsmøde med fokus på trivsel den 7. april. 
 



                                                                                            NØRRE  VEDBY  SKOLE                 
            

          
 

Anne Cathrine & Steen 

 

4.   Kort nyt fra personalet 
 Almen: Dejligt med flere elever på skolen. A20 planlægningen er startet. 

Børnehuset: Storegruppen har sidste dag i morgen (fredag d. 26.03.21).  

Der er ansat to nye medarbejdere pr. 1. maj.  

Der er produceret en video omkring opstart i forårs SFO, som lægges på hjemmesiden. 

Autisme: Det går fint  

Til drøftelse, og evt. beslutning 

 

5.   Status på renoveringer og nye anlæg – særligt Legeplads (Orientering Steen). 
 Der er forsinkelser på de sidste leveringer.  

 Renovering af de nye elevgrupperum starter op nu.  

 Legepladsbyggeriet er godt i gang. 

 Multibanen skal genetableres, dette med opstart lige efter påsken. 

 

6.   Valgfag i skoleåret 2021/22. (Oplæg ved AK) 
 Skolen ønsker input til afviklingen af valgfag i det kommende år. 

 Der informeres om valgfag pt. 

 Kommentar: Det er ærgerligt at 7. klasses ønsker ikke kan opfyldes. 

 Bestyrelsen anbefaler at valgfagene afvikles internt i år. 

 

7.  ”Fødselsdagskasser” i Ønskeøen (Oplæg ved Chr. P.) 
Ønsker til fødselsdagspolitik, for at undgå uligheder ved uddeling og for at imødekomme særlige behov. 

 Bestyrelsen drøfter dette - Forslaget bakkes op. 

 

8.  Digital Dannelse 

     Som ”Ankerperson” er valgt:  - men hvad skal ske nu, og fra hvornår? (Oplæg fra tidligere og  

     særligt bilag følger senere) 
Der er lavet et udvalg bestående af Maja og koordinatorerne. Udvalget uarbejder en tidsplan med evt. opstart 

efter sommerferien. Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

  

 

9.   Vikarprincipper (Forslag fra udvalg – Bettina, Rasmus og Steen) 
Udvalget informerer - Der er arbejdet med principperne, som efterfølgende har været til høring blandt 

personalet. Personalet har haft mange kommentarer til dette, bl.a. pga. af den nye arbejdstidsaftale (A20), 

derfor ønskes, der en ny drøftelse af princippet efter A20 er trådt i kraft. På den baggrund ønsker udvalget, at 

der afventes, men at der vedtages et princip, inden vi går på sommerferie.  

Principperne skal gennemlæses og kommenteres inden næste møde. Frist for kommentarer senest en uge før 

næste møde skriftligt til Anne-Cathrine. 

 

10.  Eventuelt. 
 Ønske til at rotation af frikvartersarealerne. 

 Bestyrelsens årshjul er ikke styrende pt. pga. af Covid - situationen. 

   

                                            --------------------------------------------------- 

 

 

 

Ventepunkter: Tobak/Snus, Trafikpolitik, SFO – målsætning og indholdsbeskrivelse. Boden. Vikarprincipper 

inden sommerferie. 


