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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Aunslev, 22.september 2020, kl. 18.30-21.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul, Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex, Karen Rasmussen og Anita 
Feldgren 

Afbud fra Bertram, Bastian. 

Referent Anita 

Ordstyrer  

Kage, frugt Elizabeth 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Har sendt meddelelser ud. Der er ingen spørgsmål. 

Skoleleder Karen har sendt meddelelser ud. Der er en tilføjelse. Kommunen har tilført 
distrikt skolerne ekstra midler til, at understøtte æstetiske læringsmiljøer. 
Skolen får tildelt 275.000,- kr. Skolen skal lægge 1/3 oven i beløbet til 
egenfinansiering.  
Der skal være en inddragende proces på skolen af både elever, SB og 
medarbejdere. Det sættes på dagsordenen til næste møde. 
 

Elevråd Orientering fra afd. Aunslev bl.a. vedr. opstart, overgang fra fasen, nye 
klassekammerater, nye fag og indhold i Studietiden. 

SFO Ikke noget. 

TAP Den nye pedel vil lave et nyt værksted i Kam 4 for, at sikre bedre lys, udluftning 
mm. Det gamle værksted ændres til depot.  

Pædagogisk råd Kommende møde er d. 22.10. oplæg om ”Low Arousal”. 

Nyt fra forældre Det har været lidt uklart for nogle forældre, hvordan de skulle melde tilbage på 
Corona-testsvar. Karen præciserer proceduren. 
Der har været afholdt forældremøder. Ros til gennemgangen på 0.årgang.  
Opbakning fra hovedparten af forældrene på 6.årgang til, at eleverne har 
fasthold deres lejrskole på Bornholm.  
Håndboldforeningen bakker op om skolens hjemsendelser. Elever der er 
hjemsendt, må heller ikke deltage i træning om eftermiddagen. 
 

Nyt fra faserne På forældremødet har der været tema om alkohol. 8.årgang fik afholdt deres 
”Blå mandag” med et halvt års forsinkelse.  

 

 

 

Punkter til drøftelse 

1 Velkomst til elever (5min). Præsentation af SB. Orientering om arbejdet i SB og 
tavshedspligt. 

2 Tilsyn fagligt løft (40 min). Kvalitetsrapporterne har givet anledning til, at alle skoler i 
Nyborg kommune har sat ”Fagligt løft” som et fælles fokus. 
Dette arbejde bliver fulgt af politikerne og understøttet af 
skoleafdelingen. 
Der fastlægges politiske målsætninger kommunalt. Desuden 
arbejder vi på Vibeskolen med flere konkrete mål, der har 
afsæt i ”Stiler højt og favner bredt”. Der er besluttet 
handlinger/tiltag på kort og lang sigt. Et tiltag var bl.a. 
afskaffelse af ”Den lektiefri skole”. 
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Corona har naturligvis haft indflydelse.  
Vibeskolens indsatsområder er gennemgået på mødet. 
Vedlagt som bilag.  

3 Revidering af princip for 
lektiehjælp og faglig fordybelse 
(Bilag) (45 min). 

I kan læse Undervisningsministeriets beskrivelse af hvad et 
princip er ved at følge linket: 
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper 
 
Forslag:  
Gr.1 
Omformulering af overskrift ”Princip for lektier og faglig 
fordybelse”. 
Præcisering af begreberne: lektier og faglig fordybelse. I 
indledningen. 
 
Tilretninger i udmøntningen. 
Der skal differentieres mellem alder/faser.  
 
Fastholdelse af målformulering. 
 
Gr. 2 
Der er god signalværdi i, at princippet fortsat hænger sammen. 
Det understreger, at det er et gensidigt samarbejde mellem 
skole og hjem. 
 
Tydeliggørelse af hvilke forventninger, der er til forældrene i 
forhold til konkrete lektier fx på forældremøder, ugeplaner mm. 
  
Hvordan støtter forældrene op? Fx en guide ”Sådan læser du 
lektier med dit barn”… 
 
Eksempler på hvad, der fx kan være lektier i 0.klasse, 5. 
klasse osv. Altså en differentiering efter alderstrin.  
 
 
Der arbejdes videre med princippet til næste gang. Karen laver 
et udkast på baggrund af gruppernes input. 
 

4 Ungeprofilundersøgelsen. På 
mødet går vi i dybden med særligt 
udvalgte punkter (20 min) (Bilag). 

Sundhedsudvalget har gennemgået rapporten og trukket nogle 
områder frem. Flere områder ser rigtig godt ud bl.a. 
tobaksvaner.  
Der er også områder, hvor Vibeskolen skiller sig uheldigt ud.  
Eleverne på Vibeskolen er mere tilbøjelig til: 

 at acceptere folk, de ikke kender på snapchat. 

 at dele seksuelle billeder af sig selv  

 at modtaget billeder fra andre, som ikke selv har givet 
accept. 

 at prøve og ryge vandpibe 

 at drikke alkohol 

 at have en tidlig alkohol debut 12-13 år. 

 at have forældrenes tilladelse til at drikke alkohol. 

 at elever er blevet tilbudt Hash. 

 at modtage seksuelt stødende henvendelser 
 
Rapporten gennemgås også for medarbejderne. Her vil der 
bl.a. være et særligt fokus på det digitale. 
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  Punkter til beslutning 

5 Årshjul (Bilag) (5 min). Årshjulet, valg af tilsyn og deres placering er vedtaget. 

6 Tilmelding til Skole og Forældres 
landsmøde 2020. 

Landsmødet afholdes d. 20.-21. november. 
”Sammen om fremtidens folkeskole” bl.a. videreførelse af de 
gode erfaringer fra Corona-skolen.  
Vi kan sende to deltagere afsted. Pladserne er ikke besat.   

7 Eventuelt Forslag om at der bestilles eksemplarer af ”Håndbog for 
skolebestyrelsen”  
https://www.skole-foraeldre.dk/publikation/skolebestyrelsens-
h%C3%A5ndbog 
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