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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Ekstraordinært møde 

Referat 

Tid og sted Virtuelt møde, den 22. april 2020, kl. 17.00-18.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Rebecca Danekilde 
Kiel, Dana Lov, Dora Jørgensen, Keld Cramer Hjort, 
Linda Westring Kristensen, Bastian Winther Hansen, 
Susanne H. Viese, Kenneth Lindholm Jørgensen, 
Karen Rasmussen, Julie Leen Hansen, Bertram 
Winther og Dorrit Høgh, Line Chapman 

Afbud fra Rebecca Danekilde Kiel, Keld Cramer Hjort, Bastian 
Winther Hansen, Julie Leen Hansen 

Referent Dorrit 

Ordstyrer Karen 

  

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

  

 

Punkter til drøftelse/orientering 

1 Genåbning af skolen. Torsdag d. 16. april startede 4. og 5. årgang. Fredag d. 17. 
april kom 0. - 3. klasser. Det er gået godt. Lærerne har skulle 
omstille sig fra virtuel undervisning til meget ude undervisning.  
Der er en del stramme instrukser i forhold til smittefare. 
Klasserne er fordelt på hele skolen. En klasse i to lokaler 
Vi har håndvaske nok, så der er ikke lejet håndvaske.  
En del logistik i forhold til arbejdsplanerne. Der er indkaldt 5 
vikarer for at kunne varetage undervisning i små hold.  
Der er sat flere sæbe- og sprit dispenser op ved alle 
håndvaske. Der gøres rent 2 gange om dagen. Lærerne 
rengøre bordene midt på dagen.  
Der er sat mere system i fjernundervisningen i forhold til de 
store elever.  
Der er hele tiden masser af spørgsmål, som der skal tages 
stilling til.  
Skolen bliver kompenseret for ekstraudgiften til både 
værnemidler og ekstra lærer ressourcer. 
Eleverne skal selv have håndlotion med, og må ikke dele med 
andre elever.  
SFO: forældrene er spurgt om deres barns pasningsbehov. 
Forældrene har været gode til at melde tilbage, men det er 
ikke altid, der bliver overholdt. SFO oplever, at der kommer 
elever, som ikke er tilmeldt, men også elever, der er tilmeldt 
ikke kommer 

 

  Punkter til beslutning 

2 Godkendelse af 
timefordelingsplan for skoleåret 
20/21 (Bilag kommer senere) 

Skoledagens opbygning bliver ændret. Vi har haft en 60 min. 
lektion som er 1. lektion. Det har givet udfordringer, da vi ikke 
på forhånd kan vide, hvilket fag som lander i 1. lektion.  
I næste skoleår bliver alle lektioner på 45 min.. Desuden får 
hele skolen de samme ringetider. 
Fase 1 får fri kl. 12.55 en gang om ugen  
Fase 2 får fri kl. 13.40 to gange om ugen.  
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Fase 3 har undervisning til kl. 14.40 hver dag. 
7. klasse får fri kl. 13.40 torsdag til at gå til 
konfirmationsforberedelse. De elever som ikke går til 
konfirmationsforberedelse skal tilbydes USU.  
Bestyrelsen godkender, at 7. klasse får nedsat deres årlige 
timetal med 30 timer, så konfirmationsforberedelsen kan 
begynder kl. 14.00, som er præsternes ønske. 
Timetalsplanen er godkendt af skolebestyrelsen. 

3 Godkendelse af Budget 2020 
(Bilag kommer senere) 

Karen gennemgik budget og ressourcemodellen.  
Der kalkuleres med et underskud på ca. 600.000 kr., hvor 
underskuddet fra 2019 er med regnet.  
Budget 2020 er godkendt af skolebestyrelsen. 

4 Godkendelse af princip for 
skole/hjem samarbejde (Bilag) 

 
På næste møde 
 

5 Skolebestyrelsesvalg Der skal vælges 4 repræsentanter.  
De forældre som ønsker at stille op til skolebestyrelsen skal 
kontakte Karen.  
Forslag at lave en video med en præsentation af 
bestyrelsesarbejde, som kunne lægges på Facebook og Aula.  
Gerne en humoristisk tilgang til opgaven. Der skal fortælles, 
hvorfor man har valgt, at gå med i skolebestyrelsen.  
Elizabeth vil fortælle om selve arbejdet i skolebestyrelsen.  
Elizabeth arbejder videre med konceptet.  Alle vil gerne 
deltage.  
Hvis der ikke bliver fredsvalg, er det måske muligt at 
afstemning sker på Aula.  
Det vil blive muligt at stille op til bestyrelsen på en 2-årige 
periode, så det også er muligt for udskolingens forældrene at 
stille op til skolebestyrelsen, selvom deres barn går i 
udskolingen.  
Tidsplanen er vedtaget.  
Senest 1. maj kommer der brev til forældrene på Aula.  

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen Rebecca Danekilde Kiel Dana Lov 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Keld Cramer Hjort Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Susanne H. Viese Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________ 

Bertram 6.A                               Julie 8.C 

 


