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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat  

 

Tid og sted Onsdag 21. oktober 2020 kl. 18.30-21.00 afd. Ullerslev 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Lov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul,  Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex, og Karen Rasmussen , Line 
Chapman.  

Afbud fra Kenneth Lindholm Jørgensen 

Referent Karen Rasmussen 

Ordstyrer Elisabeth Faurskov Rasmussen 

Kage, frugt Dana 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen 

 

Meddelelser 

Formand Ingen meddelelser 

Skoleleder Der er sendt meddelelser ud. 

Elevråd Ingen møde i Aunslev. Elevtelefonen har været på besøg. Bertram er valgt 
som elevrådsformand i Ullerslev 

SFO Intet 

TAP Teknisk serviceleder Ullerslev har flyttet værksted. Er stadig placeret på kam 4.  

Pædagogisk råd Der er møde i pædagogisk råd torsdag den 22. oktober. Overskriften for mødet 
er ”Low Arousal. Jacob Kjærby Lentz kommer og giver et oplæg, om denne 
særlige pædagogisk tilgang i forhold til, at møde eleverne.  

Nyt fra forældre Forældre er for dårlige til, at have respekt for skolepatruljen. Forældre holder 
ikke tilbage ved fodgængerfelter. Karen skriver ud om, at forældre har et 
ansvar omkring børnenes sikkerhed, til og fra skole. 
Forældre har oplevet, at der har været børn ved vejen til Lundsager om 
morgenen. Der er taget hånd om det fra skolens side. 
Opfølgning på rengøring af køleskabe. Vi tager det op på skolen og finder en 
løsning på det. 

Nyt fra faserne Koordinationsudvalget har drøftet forløb vedr. indkøb af æstetiske 
læringsmiljøer. Koordinationsudvalget arbejder videre med det inden punktet 
kommer tilbage til skolebestyrelsen. Indkøb skal ske i 2021. 
8. årgang arbejder med First Lego League (FLL) i denne uge. Vi arbejder 
internt på skolen, idet konkurrencen er aflyst på Langeskov Skole p.g.a. 
Corona 

 

Tilsyn 

Tilsyn UUO v/Lene Svejborg (40 min) Lene Svejborg orienterede om Ungdommens 
Uddannelsesvejledning. Powerpoint vedhæftes referat 

 

 

Punkter til beslutning 

1 Princip for lektier og 
studietid/faglig fordybelse (bilag) 
(30 min) 

Karen gennemgik baggrund for udformning af princip. 
Bestyrelsen drøftede begreberne studietid og faglig 
fordybelse.  
Skal der evt. laves en inspiration til, hvordan man kan arbejde 
med lektier? 
Princippet drøftes i indskoling og mellemtrin, som drøfter om 
både studietid og faglig fordybelse skal indgå i princippet. 
Justering af punkter under lektier. 
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  Punkter til orientering/drøftelse 

2 Status på Corona (10 min). Status er, at skolen fungerer med corona restriktioner, og at 
regler bliver overholdt.  
Udfordring i SFO afdeling Ullerslev omkring, hvornår børnene 
hentes i SFO. Børn kan komme til, at vente længe i regnvejr. 
Det er en udfordring, når man som forældre ikke kan nå, at 
afhente til det aftalte tidspunkt. Der er forslag om der evt. kan 
afhentes hvert kvarter efter kl. 15.00.  
Vi skal have kigget på, om det kan justeres.  
 

3 Skolebestyrelsens håndbog – 
hvem mangler den (5 min) 
 

Eleverne skal have et eksemplar. Måske har ”Danske 
Skoleelever” et mere tilgængeligt eksemplar. 
 

4 Opfølgning på Unge-
sundhedsprofilen samt kort intro 
til politik for mad, måltid og 
bevægelse (2 bilag). Under 
punktet bliver der en 
præsentation af ”Dit liv på 
nettet”. (30 min) 

Opfølgning på Ungesundhedsprofilen – bemærkninger: 

 Sundhed er et fælles ansvar for skole og forældre. 
Hvordan bliver børnene gjort opmærksomme på 
farerne ved de sociale digitale medier? 

 Udfordringerne fra Ungesundhedsprofilen er taget 
med i fase 3 til drøftelse og opfølgning. Det opleves i 
fase 3, at de unge mennesker er meget 
opmærksomme på, at lægge filtre ind på deres 
telefoner, når de er på de digitale medier. 

 Druk og rygning er bekymrende, men de digitale 
medier er en langt større bekymring. Der kan ske 
mange grimme ting på snap-chat. Der er mange ting, 
man som forældre ikke kender til. 

 Interessant hvordan man som forældregruppe i en 
klasse, kan støtte op omkring ens børn i forhold til 
f.eks. alkoholdebut. Hvordan kan der findes 
konsensus i forældregruppen? 

 Det er OK, at ringe sammen og tale sammen som 
forældre – f.eks. ringe til hinanden, hvis der opstår 
udfordringer. 

 Der er elever, der drikker alkohol på 7. årgang.  

 Unge har altid drukket alkohol – det er de sociale 
medier, der bekymrer mest samt stoffer. Børn kan gå 
og have det rigtig dårligt – får man som forældre set 
tegnene på det? 

 Ting opstår meget tidligt – børn er ikke ret gamle før 
de går på de sociale medier. Man skal som forældre 
turde tage udfordringerne op og give sin mening til 
kende f.eks. i forhold til alkohol.  

 Det er svær,t at gå imod de forældre, som er ligeglade 
med f.eks. indtagelse af alkohol.  

 Vigtigt at forældre er hjemme, når de unge mennesker 
holder fest. 

 Det store fællesskab opløses, når børnene bliver 
ældre. De unge mødes mere i mindre grupper.  

 
 
Sundhedsudvalget indkaldes og forholder sig til politik for mad, 
måltid og bevægelse. Karen sender indbydelse ud. Bertram 
deltager også i Sundhedsudvalget.  

5 Overblik over vores principper – 
hvad mangler vi? (Bilag 
Folkeskoleloven §44 stk. 2 samt 
vedhæftet bilag) (15 min) 
 

Gennemgang af Skal- principper. Punktet tages op igen på 
næste møde.  

6 Lukket punkt (5 min) Orientering 
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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 

 

__________________________ __________________________                               

Marie Bjørn Beck 5.a.                Bertram Hannibal A. Winther 7.b 


