
16. august, 7 september, 13. oktober, 15. november, 13. december, 18. januar, 2. marts, 7. april, 10. maj,  
13. juni 
 

Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

 

Tid og sted Ullerslev, 10. maj  2022, kl. 18.30-(21.00) den sidste tid 
er til SKB valgvideo 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Lov, Dora 
Jørgensen, Kenneth Lindholm Jørgensen, Rikke 
Eskildsen,  Marie Bjørn Beck, Jeppe Rosenørn Banke, 
Line Chapman, Linda Westring Kristensen, Stine Tilda 
Terjesen og Dorrit Høgh 

Afbud fra Christian Rex,  

Referent Dorrit 

Ordstyrer Elizabeth Faurskov Rasmussen 

Kage, frugt Dora 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen kommentar 

 

Meddelelser 

Formand Årsberetning er sendt til gennemsyn ved bestyrelsen 

Skoleleder WRO stævnet, 24. maj 2022 for 3. klasse.  
Renovering:  
Kam 3 bliver først efter sommerferien, men det skal være færdig før 
efterårsferien.  
Kam 1 – kan evt. starte i juni 2023, så det er færdig i august 2023 
Der er fortsat mangel på materialer til renoveringen.  
Der er slået to lærerstillinger og en sekretærstilling op. 

Elevråd Ny elev i både 1. og 3. klasse.  
2. klasse skal på hyttetur 
4. klasse godt der er fokus på ”grimt sprog” 
Evt. brug af mobiler i frikvartererne, samt skamler til karrusellen i skolegården  

SFO Torsdag d. 12. maj er der diskotek for begge SFO’er i Ullerslev.  
Det vil være godt, hvis forældrene blev orienteret om, når der kommer nye 
medarbejder. 

TAP Toiletterne på fase 3, bliver ødelagt. Konsekvens for eleverne. Skriv til 
forældrene i fase 3.  
Døren fra kam 1 til Aulaen går ofte i stykker. Den dør er rigtig dyr.  

Pædagogisk råd  

Nyt fra forældre 7. klasse har været til ”Blå mandag” Århus og Odense. Det har været en god 
og tryg oplevelse.  
Der er endnu ikke kommet orientering om skolefesten på fase 2 til forældrene. 

Nyt fra faserne På afd. Aunslev kommer der i fremtiden nogle STU studerende som skal 
hjælpe pedellen og i it-vejlederne. De kommer hver mandag.  
Eleverne på 4. og 5. klasse har været til OL i Nyborg. 
Der kommer et DR projekt og Bane Danmark projekt, hvor det er fase 2 som 
deltager. 

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1 Tilsyn – Fase 3: Christian og 
Dorrit 
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2 Personalesituation kommende 
skoleår /7.klasser i Ullerslev 
(max.30 min. 

Der er fortsat forældre i Aunslev, som ikke har meldt tilbage 
om deres børn skal starte i Ullerslev. Skolen har valgt at lave 3 
klasser på kommende 7. årgang. 
Der er slået 2 lærer stillinger op, som skal arbejde i 
udskolingen. Begge lærerstillinger til dansk, samt kultur fag 
eller sprog. Samtaler er den 31. maj og 1. juni. 
Til sekretær stillingen er der samtaler d. 7. juni.  

3 Mødestrukturer i SKB (Elizabeth) 
10 min. 

Re tænke møde strukturen, det kunne være en blanding 
mellem virtuelle og fysiske møder. Kun 1,5 times møder.   
Godt at kunne starte møderne kl. 17.00 / 17.15 
Arbejde med kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer 
på AULA 
Beslutning:  
Der skal arbejdes videre med en ny struktur. Da det kræver en 
ændring af forretningsordningen.  

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

4 Evt. beslutning omkring 
udgangstilladelse såfremt de 
juridiske oplysninger i kommet til 
os.(Stine, 20 min.) 

Juristen i Nyborg kommune arbejder videre, og der bliver 
undersøgt hvilke muligheder der er også i forhold de andre 
skoler i Nyborg.  

5 Alkohol til og fra forældre ved 
arrangementer (10 min. Elizabeth) 

Debat om det skal være muligt, at købe alkohol ved SFO- og  
skole arrangementer.  
Beslutning:  
Ingen alkohol ved SFO- og skolearrangementer på skolens 
matrikel og hvor der er børn tilstede sammen med forældre.  

6 Strategi i forhold til præsentation 
og evt. valg (Elizabeth) resten af 
tiden 

 

 Evt.  Juni mødet, starter mandag d. 13. juni, kl. 17.30 der spises 
samtidig med møde afholdes. Mødet er i Aunslev 

 Lukket punkt  

 
 

 

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________  

Elizabeth Faurskov Rasmussen Dana Iov 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Line Straub Chapman Linda Westring Kristensen 

  

__________________________ __________________________ __________________________ 

Line Chapton Christian Rex Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________          __________________________     

Rikke Eskildsen                Marie Bjørn Beck        Jeppe Rosenørn Banke 


