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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Ullerslev, 9.juni 2021 kl. 17.30-19.30 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Ørsted, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul,  Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex,  Karen Rasmussen, Marie 
Bjørn, Dorrit Høgh 

Afbud fra Ingen afbud 

Referent Dorrit 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Skolen sørger for sommerferiefrokost 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Høringssvar på ferieplanerne. Ressourcemodel har været til høring på 
skoledagtilbuds udvalget. I referaterne kan man se tilbagemeldingerne. 

Skoleleder Er sendt ud. 

Elevråd  

SFO 3. klasserne holder afslutning på begge matrikler.  
Al pasning i sommerferien til og med uge 30 bliver i Ullerslev. 

TAP Ombygning i Aunslev er udskudt med 14 dage.  

Pædagogisk råd  

Nyt fra forældre  

Nyt fra faserne Lidt om fase 3 og 9. årgangs eksamen. 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1 Corona punkt (10 min.) Der har været lidt udfordringer i forhold til grusvejen ved 
boldbanerne i Ullerslev. Nu kan de små benytte 
hovedindgangen, når de kommer til skole. 
Vi kender ikke retningslinjerne for corona restriktionerne for 
kommende skoleår. Vi håber, vi kommer tilbage til normal 
skoledag. 
9. årgang kan være samlet til dimission den 22. juni. 
Kommende 0. klasses forældre har også været samlet til intro.  

 

  Punkter til Beslutning 

2 Om konvertering af  
understøttende undervisning til 2-
lærerordning i kommende skoleår 
med 2 lektioner på 4. årgang og 1 
lektion på 7. årgang. 

Karen orienterede om baggrunden for 2-lærerordning og 
derved reducering af timetallet i understøttende undervisning. 
Der er tale om en reducering af 2 lektioner på 4. årgang og 1 
lektion på 7. årgang. 
De 2 klasser skifter klasser og lærerbesætning. To lærere 
sammen i undervisningen giver gode muligheder for at være 
sammen i overgangen. Det er tænkt, at dansk- og 
matematiklærer er sammen om klassen i 2-lærertimerne. 
Denne mulighed er kun i kommende skoleår.  
Resultatet vil muligvis kunne ses i trivselsundersøgelsen i 
foråret 2022. 
Der har været en debat om muligheder i denne om 
konvertering.  
Det er foreslået, at skolebestyrelsen udfører tilsyn på denne 
ændring i foråret. 
Beslutning: 

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. S2021-17480 

 

15. juni 2021 
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Vedtaget, at 4. årgang reduceres med 2 lektioner og 7. årgang 
reduceres med 1 lektion i det kommende skoleår. 

3 Datoer for møder i kommende 
skoleår. (Bilag) (5 min) 

Kommende datoer for skolebestyrelsesmøder i kommende 
skoleår. 
16. august 2021 
7. september 2021  
13. oktober 2021  
11. november 2021  
13. december 2021 
18. januar 2022  
2. marts 2022  
7. april 2022 
10. maj 2022 
13. juni 2022 

4 Tilsyn i kommende skoleår. 7-8 
temaer.  (20 min) 

Forslag til tilsyn: 
August - 0. klasse i forhold til motorik og sprogligudvikling.  
September – Fase 1 
Oktober – SFO  
November – Afd. Aunslev, alders integreret undervisning 
Januar – Fase 2 
Marts – Inklusion 
April – Reduceret timetal på 4. og 7. årgang 
Maj – Fase 3 
 
Forslaget er vedtaget 

5 Hvilke principper skal vi arbejde 
med i kommende skoleår? Der er 
behov for at tilpasse vores 
principper, så de lever op til 
lovgivningen. Vi mangler 
principper der bl.a. omhandler 
organiseringen af skoledagen og 
dens længde. Skolens arbejde 
med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskaber. 
Det bør undersøges om det er 
indeholdt i vores princip vedr. 
trivsels- og ordensregler. 
(Bilag)  (60 min) 
 

Principper og politiker, der skal arbejdes med i det kommende 
skoleår.  
Der er lovkrav om, hvilke principper skolen skal have.  

 Undervisningens organisering herunder elevernes 
timetal, skoledagens længde, understøttende 
undervisning, mm.  

 Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskab, herunder revurdering af 
skolens værdiregelsæt med ordens- og trivselsregler.  

 Kommunikation, mange platforme for kommunikation 
til og med forældre, elever, SFO, lærere, ledelse. 
Større ensretning fra klasse til klasse om, hvad og 
hvor meget, man kommunikerer 

 Opfyldelse af undervisningspligten ved at gå til 
eliteidræt eller i musikskolen.  

Vi sætter fokus på de to første punkter det kommende skoleår. 
Når vi er i mål med dem, så arbejder vi med de sidste to 
punkter. 

6 Eventuelt Intet 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen Anette Elnegaard Juul Dana Ørsted 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Line Straub Chapman Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Christian Rex Kenneth Lindholm Jørgensen 
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__________________________                                

Marie Bjørn Beck 5.a.                


