
24. august, 22. september, 21. oktober, 19. november, 14. december, 26. januar, 3. marts, 8. april, 4. maj,  
9. juni 
 

Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Tid og sted Ullerslev, 24. august 2020, kl. 18.30-21.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Lov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul, Line Straup Chapman, 
Christian Dibbern Rex, Lene Damgaard, Karen 
Rasmussen og Dorrit Høgh  

Afbud fra Kenneth Lindholm Jørgensen 

Referent Dorrit 

Ordstyrer Elizabeth Faurskov Rasmussen 

Kage, frugt Skolen 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Referat underskrevet.  

 

Meddelelser 

Formand 2. september 2020 er der fællesrådsmøde med forvaltning og det politiske 
udvalg.  

Skoleleder Spørgsmål til klassebillede: Alle elever får taget individuelle billeder. Desuden 

bliver der lavet til en form for collage af alle elever i klassen, i stedet for 

klassebillede.  

 

”Åbne skole” vil fortsætte. 

 

Kommende budget for Nyborg Kommune: Skolebestyrelsen har mulighed for, 

at indgive høringssvar i forhold til budgettet. Budgettet gennemgåes på 

Fællesrådsmøde d. 2. september. Derfor ekstra bestyrelsesmøde i forhold til 

budget og høringssvar torsdag d. 3. september kl. 17.00-18.00. 

 

Folder til salg af skolemad uddeles. Skoleboden starter med at sælge mad fra 

omkring 1. september.  

To madordninger: I Aunslev, hvor det er hallen, som leverer mad en gang om 

ugen.  I Ullerslev er der åbent hver dag.  

 

Elevråd Ingen meddelelser, da elevråds repræsentanter ikke er med på første møde. 

SFO 170 elever er tilmeldt SFO, dags dato.  

TAP Musse er startet i afd. Ullerslev, da Jesper går på pension. Afskedsreception 
for Jesper fredag d. 28. august. 

Pædagogisk råd Der er møde 25. August. Emnet er god undervisning.  

Nyt fra forældre Orientering om Blå mandag for 8. årgang.  

Nyt fra faserne Ingen bemærkninger 

 

 

 

Punkter til beslutning 

1 Konstituering af ny bestyrelse (10 
min). 

Formand: Elizabeth Faurskov Rasmussen 
Næstformand: Dora Jørgensen og Linda Westring Kristensen 
(fællesrådsmøder) 
Sekretær: Afdelingsleder 

2 Velkommen til et nyt skoleår og 
velkommen til de nye medlemmer 
(5 min). 

Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmerne.  
Elevrådsrepræsentanter kommer med fra næste møde.  

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 

Skolevej 2 

5540 Ullerslev 

Tlf.: 6333 7200 

 

Afdeling Aunslev 

Kertemindevej 46 

5800 Nyborg 

Tlf.: 6333 7020 

 

www.vibeskolen.dk 

 

Skoleleder: Karen Rasmussen  

Tlf. 6333 7291 

E-mail: kar@nyborg.dk 

 

 Sagsnr. S2020-50770 

 

13. august 2020 
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3 Gennemgang og vedtagelse af 
forretningsorden (Bilag 
forretningsorden) (15 min). 

Gennemgang af forretningsorden.  
Der er følgende rettelser: 
Pkt. 5 -> Dagsorden og referat lægges på skolens hjemmeside 
- under referat fra skolebestyrelsen.  
Pkt. 9 -> ”Indkaldelse sker jf. den vedtagne ordning vedr. 
forældrevalgte suppleanter, se bilag 2” slettes.  
Forretningsordningen er vedtaget.  

4 Nedsættelse af udvalg – 
økonomiskudvalg, 
sundhedsudvalg, 
ansættelsesudvalg, trafikudvalg, 
Pr-udvalg (15 min). 

Økonomiskudvalg:  
Elizabeth Faurskov Rasmussen (formand) 
Dora Jørgensen (næstformand) 
Dana Lov 
 
Sundhedsudvalg:  
Anette Elnegaard Juul 
Dana Lov 
Evt. en medarbejder og/ eller elevrådsrepræsentant 
 
Ansættelsesudvalg:  
Line Straup Chapman 
Dora Jørgensen 
 
Trafikudvalg: 
Linda Westring Kristensen 
 
PR-udvalg: 
Bastian Winther 
Elizabeth Faurskov Rasmussen 

5 Deltagelse i forældremøder – der 
skal deltagelse på alle 
forældremøder. (Bilag med datoer 
for forældremøder) (15 min). 

På lige år deltages i alle forældremøder og ulige år i 0. og 7. 
årgang. 
Karen skriver ind i skema, hvem der deltager hvornår. 
Hvis der er forældre, som gerne vil være suppleant, skal man 
kontakte Elizabeth. 

 PAUSE  
6 Årshjul for tilsyn (20 min). Det besluttes, at vi i skoleåret 2020/2021 afholder følgende 

tilsyn: 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 
AIU 
SFO 
UUO - Lene Svejborg 
Fagligt løft  
 
Sigtelinjer, som tilsynet skal berøre: 

 Noget særligt fra fasen 

 Bevægelse i undervisningen 

 Digital dannelse og arbejde med børns færden på de 
sociale medier.  

 Kommunikation på Aula mellem skole - forældre - 
elever.  

Der afsættes 40 min til tilsyn.    
7 Årshjul for principper (20 min). Det besluttes, at vi i skoleåret 2020/2021 revidere følgende 

principper: 

 Lektier, studietid og fagligfordybelse 

 Kommunikation 

 SFO  
8 Inddragelse af udgangstilladelse 

for 8.-9. klasse (5 min). 
Det vedtages, at elever i 8. og 9. klasse ikke må forlade skolen 
i skoletiden for at gå i Spar og Netto og handle. 

 

 

  Punkter til orientering/drøftelse 

9 Status på Corona (10 min). Karen orienterer. 
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Retningslinjer med mundbind: Hvis skolen er afsted, hvor der 
skal bruges mundbind, giver skolen to mundbind til hvert barn. 
Elever, som tager offentlige transport, skal have mundbind på. 
Pt. skal forældrene sørge for, at eleverne har mundbind. 
Skole afd. har beskrevet, hvis vi har elever, som er Corona 
smittede. 
Skolen sender eleverne hjem, hvis der er tegn på sygdom.  
Hvis der er mistanke om, at en forælder har Corona, kan 
eleven komme i skole, men hvis forældrene har Corona, skal 
eleven hjem og testes.  
9. årgang skal afsted til Berlin 6. - 9. april 2021. 

10 Status på ansættelser mm.         
(10 min). 

Mathias er blevet ansat som naturfaglig profil på fase 2. 
Jeppe er blevet ansat med Håndværk/Design kompetencer, 
samt fagligt løft på 9. årgang. 
Martin er ansat som inklusionslærer på 8. årgang og ekstra i 
idræt på 3 årgange frem til nytår. 
Julie er blevet ansat som ekstra pædagog i Aunslev.  
Ekstra ressource i 2020 udgør for Vibeskolen 370.00 kr., som 
stiger i 2021.  
Ny serviceleder og skolesekretær er ansat i løbet af foråret.  

11 Eventuelt. Ingen punkter.  

 

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen Anette Elnegaard Juul Dana Lov 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Line Straub Chapman Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Christian Dibbern Rex Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________                               

 


