
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Vibeskolen 



 

På Vibeskolen lægger vi vægt på: 

 Tæt samarbejde med forældre 

 Anerkendelse, fællesskab, trivsel og tillid 

 Faglighed, kompetenceudvikling og udviklingsparathed 

 Tydelig og kompetent ledelse 

 Tydelig og målrettet kommunikation 

 Sundhed med særlig fokus på motion og bevægelse 
 

 

Vibeskolen – stiler højt, favner bredt 

Vibeskolen er en skole på to matrikler. Det betyder, at I som forældre reelt har 

mulighed for at vælge, om jeres barn skal gå i en stor eller en lille afdeling.   

I afdeling Ullerslev er der 430 elever fra 0.-9. klasse. I afdeling Aunslev er der 100 

elever fra 0.-6. klasse. Både i Ullerslev og Aunslev er der SFO for elever fra 0.-3. 

klasse, og i tilknytning til begge afdelinger er der en juniorklub for elever fra 4.-6. 

klasse. 

På Vibeskolen vil vi  gerne noget med vores elever. Vi vil gerne, at de klarer sig godt, 

og  at de bliver fagligt dygtige. Derfor stiler vi højt. Men vi vil også gerne, at der skal 

være plads til alle, og vores mål er at lave en undervisning, hvor alle bliver udfordret – 

og hvor der er plads til at være. Derfor favner vi bredt. Det betyder at vi skal sørge 

for, at vi hele tiden stiller krav til vores elever og giver dem passende udfordringer. Vi 

skaber miljøer, således at alle føler sig trygge og velkomne i det fællesskab, som 

folkeskolen er. Ingen andre steder får jeres børn mulighed for at lære at være i et 

fællesskab, som de ikke selv har valgt. Det giver dem en enestående chance for at 

lære sociale kompetencer, som de ikke har mulighed for at lære andre steder. Det er 

nemlig ikke kun den enkelte elev, der skal rummes. Vi skal  kunne rumme hinanden, 

og det har vi alle et ansvar for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vores målsætning: 

 Alle elever skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer, der 

understøtter et godt læringsmiljø 

 Alle elever har ret og pligt  til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der 

udvikler ny faglig, personlig og social læring 

 Alle elever skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab – særligt i 

klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og  på Vibeskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har særlig fokus på: 

 Overgang fra daginstitution til skole i et tæt samarbejde med 
daginstitutionerne 

 Brobygningsforløb mellem daginstitution og skole, hvor børnene lærer skolen 
at kende, inden de starter i 0. klasse 

 Fælles aktiviteter og brobygning på tværs af begge matrikler med det formål 
at skabe et trygt overgang når eleverne fra afd. Aunslev i 7.klasse kommer til 
afd. Ullerslev 

 At skabe mulighed og rum for læring, undervisnings- differentiering og 
fordybelse 

 Læringsmiljøer, der i høj grad er tilpasset det enkelte barn og fællesskabet 
både fagligt og socialt 

 Faglig fordybelse på ugentlige temadage, hvor vi ofte kommer ud af huset 

 Inddragelse af IT i undervisningen. Vi har interaktive tavler i alle klasser – og 
PC’er til alle fra 1. klasse. 

 Motion og bevægelse – vi er profilskole i ”Idræt, leg og bevægelse og med i 
projekt ”Styr på Sundheden”. Det betyder, at vores børn i 0.-3. klasse får 1 
times bevægelse om dagen. De øvrige klasser får 45 min. bevægelse om dagen 

 Tæt samarbejde med foreningslivet  
 

 

 

 

På Vibeskolen har vi en bestyrelse, hvis primære 

opgave er at føre tilsyn med skolens virksomhed, 

samt udarbejde principper og politikker. 



 

I kan få et rigtig godt billede af Vibeskolen ved at lytte til vores Vibeskolesang. Klik 

ind på flg. link:  http://www.skoletube.dk/video/29351/95898b0edab21c1b18eb 

 

Samarbejde mellem skole og forældre vægter vi højt, i vores princip for samarbejde 
mellem skole og forældre er vores målsætning: 

 At der skabes gode relationer mellem skole og forældre for at opnå den 
optimale trivsel i klassen 

 At der etableres et godt og relevant skole-hjem samarbejde for alle 

 At alle forældre føler sig inkluderet i skolens praksis 

 At skole og forældre får en fælles sag 
 

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Vibeskolen 

 

Karen Rasmussen 
Skoleleder, Vibeskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find os her: 

Afdeling Ullerslev, Skolevej 2, 5540 Ullerslev 

Afdeling Aunslev, Kertemindevej 46, 5800 Nyborg  

 

 

 

 

Læs mere på www.vibeskolen.dk  

Du er altid velkommen til at kontakt os på telefon 6333 7200 eller mail: 

vibeskolen@nyborg.dk  

http://www.skoletube.dk/video/29351/95898b0edab21c1b18eb
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