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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

 

Tid og sted Aunslev, 18. januar 2022, kl. 18.15-21.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul, Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex, Karen Rasmussen, Rikke 
Eskildsen, Marie Bjørn Beck, Jeppe Rosenørn Banke 
og Lars Petersen 

Afbud fra Bastian og Rikke 

Referent Lars 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Dora 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand En bekymring om at det foreslåede arrangement til sidste skoledag ender med 
at holde nogle unge væk, da der ikke må drikkes alkohol. På den måde er der 
en risiko for, at nogle af de unge finder et andet sted at være, hvor der ikke er 
opsyn. Der er møde om dette inden længe. 

Skoleleder Spørgsmål om der er kompensation til øgede vikarudgifter ifm. Corona. Der er 
ikke kompensation.  
 
Skolen må heller ikke sende børn hjem, selvom der er mange medarbejdere 
fraværende pga. corona. 
 
TV2-Fyn har været på Vibeskolen. Anledningen var Nyborg Kommunes 
afgangsprøver i 18/19. Der er elever på 9. årgang, som har udtalt sig. 

Elevråd Lidt dårlige stole i Aunslev. 
Det er lidt irriterende, at eleverne skal stå uden for om morgenen.  
 
Det er fedt med de nye klasselokaler. 
Dejligt at gymnastiksalen kan bruges i pauserne. 
 
Der er kommet ny lærer i 1. klasse. 
Der er startet ugeskemarevolutionen i 2.-3. klasse. 
 
Hjemmeundervisningen gik godt. 

SFO Skiftende vikarer i ledig stilling indtil ny ansættelse. 

TAP Der er travlt med at komme helt på plads i Aunslev efter ombygning. 

Pædagogisk råd  

Nyt fra forældre Børnemøderne i Ullerslevs SFO er populære blandt børnene. 
 
Spørgsmål om klassekasser kan lukkes ned. Der kan vælges ikke at indbetale 
til klassekassen. 
 
Der har været spørgsmål fra nogle forældre om man afskaffer fase 3. 
Spørgsmålet opstår på baggrund af stillingsopslaget til skolelederstillingen. 
Der er ikke tale om, at udskolingen forsvinder fra Vibeskolen. Det er blot en 
anderledes inddeling, således at 0.-5. klasse er en afdeling og 6.-9. klasse er 
en afdeling. 

Nyt fra faserne Der er blevet trukket af på processen om de æstetiske læringsmiljøer 

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 
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Punkter orientering/drøftelse 

1 Tilsyn fase 2 (Vi indleder mødet med 
dette punkt)(40 min). 

Inklusion: 
Tilgangen til inklusionen på fase 2 er, at eleverne skal mødes 
med forventninger og rammer, så de kan lykkes bedst muligt. 
 
Målet er ikke nødvendigvis, at alle skal nå lige langt/meget, 
men alle skal opleve progression og være i udvikling.  
 
Eleverne møder nye voksne, anderledes krav og så oplever vi, 
at den faglige spændvidde bliver større og større eleverne 
imellem. 
 
Der stilles også øgede krav til selvstændighed og 
abstraktionsniveau. Eksempelvis bliver der langsomt stillet 
krav om ikke kun at kunne læse, men også læse mellem og 
bag ved linjerne. 
 
I fase 2 er der meget fokus på, at eleverne fastholdes i skolen. 
Der er en øget skolevægring blandt enkelte, som kræver 
særligt fokus.  
 
Der er også en øget diagnosticering jo ældre de bliver. 
 
Puberteten sætter også tidligere ind, og det giver naturligt 
nogle udfordringer. 
 

 Kontaktlærer/klasseteam 
o Trivsel 
o Skole/hjem 
o Læringsmiljø 

 AKT 

 Vejledere 

 Tværfaglige team 

 Videnscenter 
 
Vi har kunnet mærke, at de manglende sociale aktiviteter 
grundet corona i forældregruppen mangler.  
 
Bevægelse: 

 DGI-reciterficeres  

 Jo bedre vejr, jo mere bevægelse udendørs 

 Faglige aktiviteter og ”alle børn cykler” 

 Aktivitetstilbud 

 Cykelture 

 Walk and talk 

 Luftepauser (giver mulighed for udluftning) 
 
AULA: 

 Overvejende ugebreve/månedsbreve 

 Beskeder får karakter af sms-kommunikation 

 Det kan være svært med skriftlig kommunikation 

 Øget fokus på mundtlig kommunikation  

 Begrænsede muligheder 
o Mangler f.eks. en kontaktbog 

 
Digital dannelse: 

 EDIT24 – filmproduktion 

 ”mit liv på nettet” 

 WiFive (supplerer mit liv på nettet) 

 Materiale fra ”Uge sex” 
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2 Opfølgning på økonomi (10 min). Der blev fremlagt et økonomisk årshjul. Der bliver givet budget 
i januar, som dækker et kalenderår. 
 

 Januar: Nyt budget 

 Februar: Visitation 

 Marts: Ledelsesfællesskab. Midler tildeles 

 August: Nyt skoleår og nyt elevtal/antal klasser 

 September: Elevtal pr. 3. september bestemmer 
tildelingen af midler til det kommende kalenderår.  

 
Der budgetteres med et underskud på ca. 700.000. 
 
Budgettet er til godkendelse i marts. 

3 Princip for undervisningens 
organisering. I kan finde inspiration i 
dette link fra Skole og Forælder 

https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-
undervisningens-organisering  (50 min). 
 
Vi tager fat på flg. dele af princippet, 
som vi forventer kan samles i ét princip. 
Karen indleder med et kort oplæg om 
status på de 3 nedenstående områder 

 Undervisningstimetal 

 Skoledagens længde 

 Valgfag 
 

Karen gennemgik den nuværende skoledags opbygning, 
timetalsfordelingen samt valgfag. 
 
Skole og forældres forslag til formuleringer blev gennemgået. 
 
Karen fik input med til at kunne udfærdige et forslag. 
 
Punktet tages op i marts igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

4 Beslutning om 8.-9. klasse må forlade 
skolen i skoletiden.        (15 min). 
 
 

Udskydes pga. bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig pga. 
antal forældrerepræsentanter. 

5 Eventuelt.  Valg til skolebestyrelsen planlægges til efter ansættelse 
af ny skoleleder. 
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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 


