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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat  

 

 

Tid og sted Ullerslev, 2. marts 2022, 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, Christian Rex,  Karen Rasmussen, Rikke 
Eskildsen,  Marie Bjørn Beck, Jeppe Rosenørn Banke 
og Jette Rasmussen 

Afbud fra Elizabeth er med online 

Referent Jette  

Ordstyrer  

Kage, frugt Dora 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Fremsendt. Hvis der er interesse i, at deltage i integrationsrådet, sendes 
meddelelse herom til Elizabeth senest mandag d. 7. marts kl. 16.00 

Skoleleder I kommende 0.årg. kommer der 30 børn til Ullerslev og 10 til Aunslev. Det 
betyder tre klasser. 
D. 18. marts vil der være indsamling til børn i Ukraine, på skolerne i Nyborg 
kommune. Det er op til lærerne, hvordan der samles ind. Indsamlingen foregår 
gennem Red Barnet.  

Elevråd Elevråd Aunslev: 
0.årg. Klager over, at gårdvagterne ikke kommer ud til tiden. Kan klokken nøjes 
med, at ringe udenfor? 
Det er dejligt, at eleverne igen må bruge begge skolegårde.  
4.kl er glad for, at have fået madkundskab – det er både sjovt og spændende. 
Dejlige med ny skærm i klassen (0.kl) 
Nyt fra klasserne: Stemmestyring i 0.kl. som viser, hvilke stemmer man må 
bruge inde i klassen, så hele klassen kan høre en. Råberi må kun foregå 
udenfor. 
1.kl er i gang med, at pynte klassen, har lavet fastelavnspynt. Er ved, at 
begynde med ugeskema 
2-3.kl. Klippekort : ligesom kørekort hvor man får et klip i sit kort, hvis man 
overtræder en regel. Får man 3 klip, mister man sit kort og skal arbejde på sin 
egen plads i en uge, før man igen må arbejde, eksempelvis på gangen. 
Fritidsaktiviteter: 0. kl. dejligt og sjov. 1. kl. vi kan godt lide dem. Der må gerne 
være 2 voksne med til aktiviteterne. Mere af Biancas lege. 2.-3. kl. Nogle 
syntes, at de er kedelige,  men savner dem, når de ikke er der. Mere boldspil. 
Ønske om flere trampoliner og flere grønne skamler. Meget ventetid i 
frikvarteret. Nogle 0.kl vil gerne have lov til, at løbe bagom, når de skal i SGO-
skolegården. Forvirring om reglerne for brug af legeredskaberne i skolegården. 
 
Elevrådsrepræsentant fra Ullerslev deltog ikke i møde 
 

SFO Ny medarbejder i Aunslev : Zenia er uddannet pæd. ass. og arbejder 21 timer 

TAP  

Pædagogisk råd  

Nyt fra forældre Blå mandag er arrangeret. Der er mulighed for Århus eller Odense. Flertallet 
tager til Århus. 

Nyt fra faserne Der er begyndende forberedelse til Tour de France. 

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. S2022-9882 

 

24. februar 2022 
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Punkter orientering/drøftelse 

1  Tilsyn inklusion (30 min). Karen gennemgår nedenstående: 
Særlige inklusionsindsatser på Vibeskolen  
Forebyggende opgaver 
•USU arbejde med social trivsel. •AKT-forløb af 6-ugers 
varighed •Fx. 0.kl. fællesskab •3.kl. brug af digitale møder. 
•5.kl. sprog og digital dannelse •Faglige konferencer 
•Trivselskonferencer •Studietid/faglig træning •Trivselsdag 
•Sprogscreening 0.kl. •Klassetrivsel.dk •"Low-Arousal" 
•Redefinering af PLC •VIP •Oplæg om ordblinde 
•Legepatrulje •Trivselsfremmende aktiviteter som fx. 
lejrskole/hytteture (Aktiviteter der fremmer fag og trivsel 
generelt)  
Foregribende opgaver (Aktiviteter målrettet elever med 
faglige huller og mistrivsel med brug for særlig indsatser 
 •AKT-medarb. "Møder" enkelte elever om morgenen og i 
pauser. •Skole-fe aktiviteter fx. trivselssamtaler •Støttetimer 
•Vejledere - målrettet elever med faglige/personlige/sociale 
udfordringer. •Sprogtræning 0.kl. •VC 1.a+1.c.+5.a •V.I.P. Co-
teaching og aktionslæring •DSA Foregribende opgaver 
(Aktiviteter målrettet elever med faglige huller og mistrivsel 
med brug for særlig indsatser) 
 Indgribende aktiviteter (Aktiviteter der står i stedet for eller 
som supplement til alm. undervisning) 
•Vejledere i specialundervisning •Opfølgning i 
Nyborgmodellen - AKT •V.I.P •Sproghold i 0.klasse. •Kurser 
for ordblinde •DSA •Motorik træning 
Akut hjælp (Opgaver der skal løses øjeblikkeligt 
•AKT- børn i affekt •Forældresamarbejde.  
 
Karen udfolder hvordan vi arbejder med Low Arousel 
Karen sender principperne for Low Arousel ud til SKB. 

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

2 Godkendelse af budget.      Karen gennemgår budget 2022. Det er ikke afgjort endnu, om 
der bliver to eller tre 7. klasser. Det vil betyde noget for 
underskuddet. Elizabeth gør opmærksom på et møde med 6.kl 
i Aunslev, hvor hun tidligere har deltaget – måske var det 
værd, at gentage for, at få klarhed fra forældrene.  
Budgettet er godkendt uden bemærkninger 

3 Princip for undervisningens 
tilrettelæggelse (Bilag)(15 min). 

Skal der stå noget om Åben skole?. Der er enighed om, at der 
skal formuleres noget om Åben skole. Karen formulerer noget 
og sender det ud til SKB. Så princippet kan afsluttes. 
Skal forældrenes stemme stå der?. Der er ikke et 
forældreansvar i dette princip, så derfor er der enighed om, at 
de ikke skal stå der.  

4 
 

Revidering af 
ordens/trivselsregler, hvor 
inddragelse af mobiltelefoner er 
skrevet ind (5 min)(Bilag). 

Karen har formuleret noget omkring mobil telefoni, som står 
under læring. Det er godkendt. 
Sidste punkt under læring ang. Forældrebank bliver slettet, da 
den ikke findes. 
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5 Beslutning om, at eleverne i 8.-9. 
klasse ikke må forlade skolen i 
skoletiden samt formidling af 
beslutning. (15). 

Nogle forældre giver deres barn lov til, at gå, selv om skolen 
har en regel, der ikke giver lov. Kan vi arbejde med den 
gruppe af forældre, der giver lov?. 
Skal vi have en regel, hvis vi ikke kan opretholde den?. 
 
Hvad skal konsekvensen være for dem, der går, hvis de ikke 
må ?. Og hvad med de forældre, der giver lov alligevel?. 
Det er skolens ansvar, når børnene forlader matriklen, også 
hvis de kommer til skade. 
Karen: De unge mennesker overtræder regler og der vil 
komme konflikter, uanset hvad vi beslutter. Hvis de får lov, at 
gå, køber de ting, de ikke må have med ind på skolen.  
Kan vi bede forældrene, give tilladelse til, at de må gå, så det 
er et forældreansvar, hvis der sker noget?. 
Punktet tages med til næste møde 

6 Høring forslag om Nyborg 
Kommune som den mest 
ordblindevenlige kommune på 
Fyn. (Bilag)(45 min). 

Karen breder forslagene ud 
Det er et stort plus, at det kan foregå på egen skole, så man 
kan beholde sine sociale relationer. 
Det har tidligere været ekskluderende, at børnene skulle på 
anden skole. 
Kapaciteten skal øges, da den nuværende har vist sig ikke, at 
være nok. 
Det er positivt, at vi får uddannet nogle vejledere på skolen, 
der kan arbejde videre med børnene, når eksperterne ikke er 
til stede  
Hvordan bliver praksis udfoldet, det kan være en bekymring. 
Karen udarbejder et forslag, som sendes ud og SKB 
responderer på det. Karen udarbejder høringssvar. 
 

7 Eventuelt.  Dana fortæller, at forældrene i 1.b er bekymret for den 
udvikling, der pt. er i klassen.  
Lars skriver ud til klassen i morgen. Der bliver sat flere 
ressourcer  ind for, at løse problematikken 

 

 

 

 

 

 

 

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 


