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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

 

Tid og sted Ullerslev, 13. december 2021, kl. 17.30-19.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dora Jørgensen, 
Linda Westring Kristensen, Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex, Karen Rasmussen, Rikke 
Eskildsen, Dorrit Høgh 

Afbud fra Dana Lov, Bastian Winther Hansen, Anette Elnegaard, 
Line Straub Chapman, Marie Bjørn Beck, Jeppe 
Rosenørn Banke 

Referent Dorrit 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Dora 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen  

 

Meddelelser 

Formand Ingen meddelelser 

Skoleleder Corona: 4 smittede elever og 2 medarbejder i Ullerslev. Mange elever i 0. 
årgang bliver hjemme pt. Der er givet samtykke fra de fleste forældre til, at vi 
må teste 0. årgang. Når elever er smittede, skal der skrives til skoleleder på 
Aula.  
0. og 1. årgang er ikke online, men får materialer med hjem.  
Nødpasning: 15 - 16 elever i Ullerslev og 7 - 8 elever i Aunslev.  
14.12. kl. 13.10 giver Karen en julehilsen til alle elever virtuelt. 

Elevråd - 

SFO I Aunslev SFO er der en medarbejder, som har fået andet arbejdet pr. 1. januar 
2022. Der arbejdes på en løsning. 

TAP - 

Pædagogisk råd - 

Nyt fra forældre Fase 3 elever har svært ved ikke at gå i Spar og Netto, men der er en 
forældregruppe, som ser igennem fingrene med elevernes tur indkøb. 

Nyt fra faserne Medarbejderne oplever, at de store elever er sultne først på dagen og ikke har 
madpakke med. 

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1 Proces vedr. ansættelse af ny 
skoleleder. Skolechef Lars Kofoed 
deltager under dette punkt. Elever 
deltager ikke i punktet. (30 min). 

Vigtig og spændende proces, som tager tid.  
Der vil være et ansættelsesudvalg på ca. 11 personer.  
Tidsplan og procedure er vedtaget.  

2 Udkast til budget. (15 min). Skolens underskud skal gøres mindre, så ved udgangen af 
2022 skal underskuddet ikke være større end 500.000 kr.  
Der kan findes 2 – 300.000 kr. på driftsbudget. SFO-budgettet 
hænger sammen, bl.a. fordi budget arbejder med 160 som 
børnetal. 
Udkast til budgettet bliver der arbejdet videre med.  

3 Opfølgning æstetiske 
læringsmiljøer. (10 min). 

Eleverne har været medinddraget i fase 2 og Aunslev, mens 
der er lyttet til eleverne i fase 1. I fase 3 blev pengene brugt til 
et nyt lokale med forskellige møbler.  
Eleverne i Aunslev har været glade for processen.  
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4  Opstart af arbejdet med ”princip 
for undervisningens organisering 
mm. ”. (20 min) 

På dette møde er det et oplæg fra Karen. Der skal arbejdes 
videre med det på næste møde.  
”Principper for skolens virksomhed” er et meget stort princip 
med flere delelementer.  
Der skal arbejdes videre SKAL-principper.  
Der findes inspiration på www.skole-foraeldre.dk 
Dette punkt kommer på igen til januar. 

 

 

  Punkter til Beslutning 

5 Eventuelt.  Næste møde: Drøftelse af problematikken om elever, der 
forlader skolens matrikel i skoletiden for at foretage indkøb. 

 

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen Anette Elnegaard Juul Dana Iov 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Line Straub Chapman Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Christian Rex Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________          __________________________     

Rikke Eskildsen                Marie Bjørn Beck        Jeppe Rosenørn Banke 

http://www.skole-foraeldre.dk/

