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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

referat 

 

 

Tid og sted Ullerslev, 13. oktober 2021, 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, Line Straub Chapman, Maja Lykke 
Normann Pedersen, Christian Rex,  Karen Rasmussen, 
Rikke Eskildsen,  Marie Bjørn Beck, Jeppe Rosenørn 
Banke og Jette Rasmussen 

Afbud fra Kenneth, Line, Maja, Linda, Bastian 

Referent Jette 

Ordstyrer  

Kage, frugt Dana 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Ingen meddelelser 

Skoleleder Er udsendt på mail  

Elevråd Marie: 3. kl. der er meget uro i klassen. 5. kl. koldt i gymnastiksalen, men der 
er kommet varme på nu. Bekymring fra 6. kl. om de lærer, det de skal, når de 
arbejder sammen med 4. og 5. Der blev samlet 5000,- ind til Bornholm, ved at 
eleverne løb runder, som var sponsoreret af forældre.  
Ønsker om nye stole, da de kan være lidt hårde, at sidde på en hel dag. Det er 
koldt, at stå ude inden man møder, fordi bussen kommer lidt tideligt. 2. kl. kan 
godt være bedre til duksearbejde. 3. kl. mange edderkopper på pige toilettet. 
Ønsker:  flere plastskamler udenfor. Flere materialer i legekassen. Stor 
boldmangel. Mulighed for madkundskabstimer i Aunslev også. Net rundt om 
multibanen 
 
Det blev foreslået, at klassekasser sørger for indkøb af bolde. 
 
Jeppe: Ønske om tag over cykelstativ ved kam 4.  

SFO Vi holder ferie i afd. Ullerslev i næste uge.  

TAP  

Pædagogisk råd Vi havde arbejdsmiljø på. På kommende møde handler det om kropslig 
dannelse, fordi vi skal re-certificeres som bevægelsesskole. 

Nyt fra forældre  

Nyt fra faserne  

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1 Velkommen til ny suppleant i 
skolebestyrelsen samt afklaring 
vedr. indkaldelse af suppleanter. 
(10 min). 
 

Præsentationsrunde for Rikke 
Elizabeth uddyber omkring valg til SKB.  

2 Tilsyn SFO (40 min). 
 

Jette gennemgik hovedtemaer i SFO 
Ønske om stillerum (et hjørne) puder til filmvisning.  
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Skoleleder: Karen Rasmussen  

Tlf. 6333 7291 

E-mail: kar@nyborg.dk 
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3 Opfølgning økonomi – prognose 
for underskud og vandskade på 
kontor (10 min). 
 

Der var ikke sat penge af til æstetiske læringsmiljøer sidste 
gang budgettet blev fremlagt, så derfor bliver underskuddet 
større end forventet. Vi lander på ca. på 800.000,i underskud. 
Økonomiudvalget er indkaldt ekstraordinært for at følge op på 
økonomi. 

4 Trafiksikkerhed på Odensevej i 
Aunslev (10 min). 
 

Elizabeth har undersøgt, om vejen er regional eller kommunal. 
Der er ikke kommet svar tilbage endnu.  Karen mener det skal 
i talesættes som sikring at skolevejen. Elizabeth, Linda, Line 
og Anette udarbejder et skriv ang. problematikken, som 
sendes videre til Dana, som afleverer til rette vedkommende. 

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

5 Princip for skolens arbejde med 
elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskab. 
(Bilag) (30 min). 
 

Gennemgås på pæd. råds møde. Tilbage i SKB og tages til 
beslutning ved næste møde. 

6 Foredrag for forældre om digital 

dannelse. (Bilag: : 
https://cfdp.dk/tema/for-
foraeldre/ ) (10 min). 
 

Det er besluttet at det skal være: Digitale børn og deres 
forældre.  
Inden påske kl. 18.30-20.00 
Karen tager kontakt og har et udspil til næste gang med en 
dato 

7 Drøftelse af om elever i fase 3 må 
forlade skolen i skoletiden. Det 
foreslås, at der udfærdiges et skriv 
fra skole og skolebestyrelse med 
argumentation, som skal sendes 
ud til elever og forældre i fase 3. 
(15 min). 
 

Ønske om at fase 3 må  gå til købmanden. Forslag om at 
invitere Michael (Boden) med til elevrådsmøde. 
Kan udvalget i hallen bliver anderledes/udvides? 
Det er måske kun en håndfuld børn, der udfordrer i forhold til 
at gå til købmand i skoletiden. I forhold til en evt. brand, er det 
meget vigtigt, at vide hvor ALLE børn er og derfor kan de ikke 
gå fra skolen.  
Karen udarbejder et udkast til et brev til forældre, i afd. 
Ullerslev.  
 

8 Eventuelt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

__________________________ 

Maja Lykke Normann Pedersen 

https://cfdp.dk/tema/for-foraeldre/
https://cfdp.dk/tema/for-foraeldre/

