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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Virtuelt, 26. januar 2021, kl. 17.00-18.30 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul,  Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex,  Karen Rasmussen og Lars 
Petersen 

Afbud fra Anette Elnegaard Juul & Bastian Winther Hansen 

Referent Lars 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt  

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen bemærkninger 

 

Meddelelser 

Formand Ingen bemærkninger denne gang. 

Skoleleder Er sendt ud. Der bliver spurgt ind til visitationslisten. Der er ni på 
visitationslisten, hvoraf en del er børnehavebørn. 
Der er endnu ikke truffet beslutning om hytteturen på anden årgang. 
Bilag omkring fravær er ikke med, da der er lavet ændringer i registreringer. Vi 
forventer, at der er bilag klar til næste møde. 

Elevråd Der er ikke noget nyt. 
Måske der kan afholdes et virtuelt elevråd. Karen går videre med det. 
Der bliver en kommende opgave i elevrådet med at arbejde med pulje omkring 
æstetiske læringsmiljøer. 

SFO Der er startet nyansat pædagog op i Ullerslev (Louise) og Aunslev (Michael). 

TAP Teknisk personale er på arbejde i nedlukningsperioden, og de når mange gode 
ting. Der er også stadig rengøring, som p.t. laver ekstra rengøring. 

Pædagogisk råd Der er udsat et møde i pædagogisk råd, da det ikke kan afvikles virtuelt. Mødet 
skal dreje sig om ”low arousal.” 

Nyt fra forældre 8. årgang har fået deres uddannelsesparathedsvurdering. Der var en undring 
omkring, at den enkelte elev skulle fortælle til hele klassen, hvad den enkelte 
elev drømte om. Det var ikke alle elever, som oplevede det som en behagelig 
oplevelse. Det er ikke normal procedure at gøre det i plenum. 

Nyt fra faserne Intet nyt. 

 

 

Punkter til orientering 

1 Tilsyn fase 1 (30 min.). Fjernundervisning: 
Det er oplevelsen fra fase 1 lærerne, at det går godt med 
fjernundervisningen, og eleverne og forældrene er utrolig gode 
til at bakke op om og deltage i undervisningen. 
Der er også opstået den positive sideeffekt, at der er kommet 
tættere kontakt til forældrene. 
Der er dog også udfordringer, og der er noget indhold, som må 
fraviges, og der er sociale afsavn. 
Der er enkelte børn, som har haft store vanskeligheder med 
det tekniske, men de har fået mulighed for at komme i 
nødpasning. 
Den generelle tilbagemelding fra forældrene er, at det også 
går godt, men en naturlig bekymring for det sociale. 
 
Kommunikation på AULA 

Vibeskolen 
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5800 Nyborg 
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Generelt oplever vi, at der er en god kommunikation mellem 
skole og hjem. Vi oplever, at der er nogle tekniske mangler og 
funktionaliteter, som vi savner fra skoleintra. 
Forældre kan opleve, at det nogle gange kan være lidt 
overvældende med for mange beskeder, men det begynder, at 
finde et fint niveau. 
Forældre kan også opleve, at beskedsystemet kan være lidt 
uoverskueligt. 
 
Digital dannelse 
Der arbejdes med ”mit liv på nettet”, som er obligatorisk for 2.-
3.  klasse. 
Herudover arbejdes der også løbende med ansigtsløs 
kommunikation herunder emojis og betydninger af disse. 
Der er store forskelle blandt forældregruppen i forhold til, hvad 
de synes deres børn må.  
Mange forældre efterspørger konkret viden. Det er svært for 
den enkelte lærer at give indsigt i konkrete apps, men 
forældremøder kan være med til, at facilitere 
holdningsudvekslinger. 
 
Særligt for fase 1: 
I fase 1 er vi omsorgspersoner, og arbejder meget målrettet 
med at skabe robuste børn, som både tør og kan tåle at fejle. 
Vi arbejder også med, at konflikter er en del af livet, og se 
konflikter som et udgangspunkt for social læring. Vi kan aldrig 
undgå konflikter (heller ikke i voksenlivet), så det handler om 
at lære at håndtere det. 
Vi står således på et fagligt ben, men også på et 
dannelsesben, og skaber skoleglade børn. 

2 Statur på corona-situationen      
(15 min.). 

Der er mange positive tilbagemeldinger til måden, som 
fjernundervisningen fungerer på. 
Tilgangen fra skolen har været, at lærerne har ansvaret. 
Nødpasningen fungerer godt. Antallet i nødpasningen stiger, 
og antallet er steget fra ca. 25 til 48 elever samlet set. 
Elever fra 5.-9. klasser er også steget fra 0 til 10 elever.  
Skolerejse for 9. årgang er aflyst, og det er blevet positivt 
modtaget fra forældrene. 
Varigheden af hjemsendelsen er stadig uvist, og konditionerne 
for tilbagevenden er ligeledes uvis. 
Jo mindre eleverne er, jo sværere er det at bedrive 
fjernundervisning.  
Der kan være en bekymring for, om de elever som skal have 
særlig støtte fra f.eks. talepædagog, om de misser noget. Der 
kan godt etableres møder med talepædagog via teams. 
Der opleves øget tekniske udfordringer jo længere tid, 
computeren ikke bliver genstartet, mens den er på skolens 
internet. Derfor er der flere elever, som kommer på skolen og 
får hjælp. 

3 Registrering og opfølgning på 
elevfravær (10 min.). 

0.-6. klasse registreres fraværende i 1. lektion. 7.-9. 
registreres i første og sidste lektion. 
Afdelingsledere får opdateringer på bekymrende fravær en 
gang om måneden. 
Der er en særlig registrering og opmærksomhed på ulovligt 
fravær. Ved 15% ulovligt fravær på et kvartal, skal der laves 
underretning. Ulovligt fraværet starter på 0% ved hvert kvartal. 
Ved 10% ulovligt fravær bliver forældre orienteret om fraværet, 
så der er mulighed for at rette op på det. 
Vi er også opmærksomme på mønstre i fraværet. Er det 
samme ugedage, på skiftedage ved skilsmisser eller andet. 

4 Opfølgning på økonomi (10 min.). Økonomien ser dårligere ud end først antaget. Underskuddet 
ser ud til at lande på 800.000 frem for 500.000. I februar 
mødes økonomiudvalget i skolebestyrelsen og laver en ny 
vurdering, og så kommer økonomien efterfølgende på 
skolebestyrelsesmøde. 
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5 Opfølgning på byggeproces          
( 5 min.). 

Byggeprocessen i Aunslev skal gå i gang i andet kvartal. Det 
er et stort projekt, så klasser skal genhuses. Det er et projekt 
til 5,4 millioner. Ift. genhusning er der en plan, hvor 
eksisterende lokaler bruges til klasserne. 
I Ullerslev går det i gang i sommerferien, og det drejer sig om 
ventilation, loft og belysning. Der kan også blive tale om 
genhusning i Ullerslev. 

6 Lukket punkt. Opfølgning på 
lukket punkt fra møde i december 
(5 min.). 
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__________________________ __________________________ __________________________ 
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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 


