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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Ullerslev, August 16. 2021, 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, Marie 
Bjørn og Dorrit Høgh, Maja Normann 

Afbud fra Bastian Winther Hansen, Elizabeth Faurskov 
Rasmussen 

Referent Dorrit Høgh 

Ordstyrer Dora Jørgensen 

Kage, frugt Skolen 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen spørgsmål til referatet.  

 

Meddelelser 

Formand Har ikke sendt noget 

Skoleleder Ingen spørgsmål 

Elevråd Der har ikke været valg til elevrådene i Ullerslev.  
Elevrådet i Aunslev: opstartsmøde. Mellemtrinnet synes, at det er svært hele 
tiden, at være blandet med hinanden. Mellemtrinnet vil gerne have nogle flere 
alene timer. 

SFO Der er sagt velkommen til mange nye elever. Der er sket en mindre rokering i 
forhold til at en medarbejder har sagt op. 
Der er tilmeldt 165 elever i SFO.  
SFO i Aunslev og Ullerslev er altid sammen i skoleferierne. De er enten i 
Ullerslev eller i Aunslev.   
Det er vigtigt at SFO-personale er obs. på, at de elever som møder tidligt får 
tilbudt morgenmad. 

TAP Ingen meddelelser. 

Pædagogisk råd 31. august er første møde. 

Nyt fra forældre Vigtige meddelelser bør være i beskedsystemet. Svar i beskedsystemet bør 
være til den enkelte og ikke til alle.  
På forældremøderne kan der være en orientering om Aula og Mee-book. 

Nyt fra faserne Ingen kommentar 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1  Til syn Sproglig udvikling og motorik. Berit Hansen 
og Rosa Refsgaard deltager under dette punkt. 

Sproglig udvikling 
I 0. klasse arbejdes der med Rambølls sprogtest. Der 
er sprogtest i uge 38 og frem. 
I løbet af 0. klasse skal eleverne kunne bogstaverne.  
Opmærksomhed på bogstavernes lyde.  
Berit er med i undervisningen i 0. klasse fra første 
skoledag. Berit arbejder med elevernes sprog, for at 
finde de elever, som har svært ved at forstå sproget.  
Sprogtesten tages i mindre grupper. 
De elever der har det svært, kommer til en individuel 
prøve.  
I januar bliver elever der havde problemer re-testet. 
Ved sprogforståelse arbejdes der med bevægelse, 
spil, gentagelse og arbejder skriftligt.  
Berit arbejder som udgangspunkt i 0. klasse, der kan 
være enkelte gange, hvor en elev har et ekstra 
behov.  
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Når eleverne er testet, vil forældrene blive inddraget i 
at hjælpe deres barn, hvis der et behov. Fremadrettet 
vil der blive arbejdet med sprogcafe. 
Motorik  
Rosa arbejder med motorik i Ullerslev og Lisbet i 
Aunslev.  
Vibeskolen er den eneste skole i kommunen som 
arbejder med motorik i 0. klasse.  
Skemaet er udarbejdet i samarbejde med 
ergoterapeut / fysioterapeut i kommunen.  
Børnehaverne er blevet mere opmærksomme på 
børnene og deres motoriske evner.  
Ved test har Rosa en gruppe på 5 elever til test i 
gymnastiksalen. Forældrene bliver orienteret om 
testresultatet. Rosa har 2 lektioner om ugen til 
motorik undervisning. Eleverne kan være med på 
holdet i kortere eller længere tid.  
Børn som er platfodet, bliver hurtigere trætte og har 
ikke lyst til at bevæge sig. Børn med motoriske 
vanskeligheder opgiver ofte at være med i legen i 
skolegården.  
De elever som skal have noget ekstra i forhold til 
motorik, bliver henvist til kommunens ergo- og 
fysioterapeuter.  
Det er ikke kun grov motorisk som kan være 
problemet. Det kan også være det sansemotoriske 
som eleven skal have hjælp til.  
Efter 0. klasse, bliver 1. klasses lærerne orienteret.  

2 Oplæg til arbejde med princip vedr. skolens arbejde 
med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskab, herunder revurdering af skolens 
værdiregelsæt med ordens- og trivselsregler. Karen 
gennemgår tanken bag princippet og sætter det ind 
i en kontekst i forhold til skolens værdiregelsæt. 
(Bilag er flg link: 
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk
/files/arkiv/Download_filer/Ordens-
%20og%20trivselsregler%20for%20Vibeskolen_0.p
df 
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk
/files/arkiv/Download_filer/Folder%2C%20velkom
men%20til%20Vibeskolen%20nov%202020_0.pdf 

Det er obligatorisk, at arbejde med princippet, 
”skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskaber”.  
På skolen skal vi have ordens- og trivselsregler”. Kort 
gennemgang af baggrunden for princippet. 
Gennemgang af skolens principper, samt Skole og 
forældrenes forslag til princippet.  
Der er forskelle på om der tales om ordens- og 
trivselsregler og inklusionsprincip. Inklusion er meget 
vigtigt og overordnet i forhold til ordens- og 
trivselsprincipper.  
 
Beslutning:  
Der skal arbejdes med et princip for inklusion.  

- Næste gang arbejdes der med 
hovedoverskrifterne i princippet 

- Derefter med indhold  

3 Status på byggeri. Byggeriet i Aunslev er ikke foran, men nærmere lidt 
bagud, så vi ved ikke om byggeriet er færdigt 1.11. 
eller senere.  
I Ullerslev er byggeriet færdigt, men der er mange 
små ting som mangler og skal gøres færdigt. 
Gardinerne er i restordre, men der er kommet en 
midlertidig løsning. 

4 Status på æstetiske læringsmiljøer. Lærerne er opmærksomme på, at eleverne skal være 
medbestemmende omkring indretningen. Til fase 3 er 
der købt et grupperumsmiljø, det skal indrettes og 
der skal laves regler. Eleverne skal tage ansvar og 
derigennem passe på rummet.  

5 Status på Corona-situationen. Stort set alle retningslinjer er ophævet, men vi er 
fortsat opmærksomme på hygiejne. Der bliver færre 
der skal testes, da flere bliver vaccineret.  
Ved smitte skal den smittede sendes hjem, men 
nærkontakt skal også sendes hjem. Nærkontakt er 
15 min. i 1 meters afstand. Det er ikke længere 2. led 
som skal hjem, men kun 1. led.  
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Evt.   Er der på Vibeskolen et stille rum, specielt til de små elever. 
Det kan være svært for elever, at komme fra skolen til SFO’en,  
da der er meget gang i den. Der kan være elever som har brug 
for at hvile sig, før de går i gang med aktiviteter i SFO’en. 
Kenneth snakker med Jette, om problematikken.  
 
Køleskabe i Aunslev. Der er meget køleskabsplads til fælles 
brug. Tages med på et forældremøde for, at finde ud af 
behovet. Er det forældrenes eller elevernes behov?.  
 
Alle skolebestyrelsesmødre bliver holdt i Ullerslev, indtil 
byggeriet i Aunslev er afsluttet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 6.a.                 


