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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

 

Tid og sted Aunslev, 7. april  2022, kl. 18.30-21.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Line Straub 
Chapman, Bastian Winther Hansen, Anette Elnegaard 
Juul,  Kenneth Lindholm Jørgensen, Christian Rex, 
Rikke Eskildsen,  Marie Bjørn Beck, Jeppe Rosenørn 
Banke, Stine Tilda Terjesen og Anita Felgreen 

Afbud fra Dora, Marie, Bastian, Maja, Kenneth.  

Referent Anita  

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Linda 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Husk at Line Straub Chapman skal tilføjes I 
“indkaldelsesfeltet”. 

 

Meddelelser 

Formand Annette træder ud da hendes søn skifter skole efter påske.  

Skoleleder Vores sekretær stopper pr. 30.4.22. Vi afventer med, at opslå en ny stilling, da 
der potentielt kan ske omstrukturering i opgavefordelingen, som kan få 
indflydelse på stillingsbeskrivelsen til en ny sekretær. 
Det vil naturligvis påvirke det nuværende serviceniveau, men det må vi få løst.  
Stine følte sig meget velkommen og synes, at det var en meget flot velkomst i 
både afd. Aunslev og afd. Ullerslev.  
 
Der er pt. 17 børn fra Ukraine, der skal/er startet på Danehof.  

Elevråd Ønske om at få døre i fra toiletterne og ud til gangen.  
Der mangler ofte papir på toiletterne. Håndsæben lugter grimt.  
En opfordring til, at elevrådet selv italesætter og sætter spot på, hvordan man 
passer på tingene.  
Der har bl.a. været en udgift på næsten 20.000,- kr. fordi, der var nogle, der 
havde ødelagt pigetoilettet. Det er ærgerlige penge, der kunne anvendes på 
nogle andre ting.  
Der har været knoklet i begge elevråd med skolebal, karens sidste skoledag og 
Ukraine indsamling. I afd. Aunslev blev Ukraine indsamlingen anledning til, at 
holde Åbent Hus, så vi kunne vise vores nye flotte klasselokaler frem.  
Der har desuden været arrangement i Nyborg Hallen med Odense 
Symfoniorkester og Sigurd Barret. Desuden var der tre elever fra afd. Aunslev 
der deltog i ”Go’ aften Live” på TV2. 
Fra afd. Aunslev er der ønske om, at flytte basket-kurven fra multibanen. 
 
Eleverne er glade for deres nye møbler. 
 
Eleverne var meget glade for fastelavnsfesten, der blev afholdt i skoleregi. 6.a 
synes det var sjovt, at deltage og der er ønske om, at gentage det.  
 
Eleverne synes, at det var en rigtig spændende, hyggelig og god dag, da vi 
samlede ind til Ukraine.  
 
 
 

SFO  

TAP  

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 

Skolevej 2 

5540 Ullerslev 

Tlf.: 6333 7200 

 

Afdeling Aunslev 

Kertemindevej 46 

5800 Nyborg 

Tlf.: 6333 7020 

 

www.vibeskolen.dk 

 

Skoleleder:  Stine Tilda Terjesen 

Tlf.  

E-mail: stte@nyborg.dk 

 

 Sagsnr. S2022-21181 

 

31. marts 2022 
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Pædagogisk råd Karen benyttede Pæd. Råd til et personligt farvel til samtlige medarbejdere.  

Nyt fra forældre  

Nyt fra faserne Der er så småt taget hul på fagfordelingen.  

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1  Velkommen Stine og 
præsentationsrunde (30 min). 

Stine præsenterede sig for bestyrelsen og sine tanker om 
hvad hun har af tanker for Vibeskolen.  
Forældregruppen præsenterede sig efterfølgende.  

2 Tilsyn – om konvertering af USU- 
timer på 4. og 7. årgang til 2- 
lærertimer (Christian og Anita) (20 
min). 

konvertering af USU til 2-lærertimer – 2 lektioner på 4. årgang 
samt 1 lektion på 7. årgang jf. Frihedsrettigheder i det her 
skoleår. Har haft fokus på at tilgodese årgange med 
overgangsskift fra en fase til en anden. Ved lærerskift har det 
givet øget mulighed for relations opbygning for klasseteamet.   
 
Det bliver brugt til holddeling og faglig støtte. Det er også 

meningsfuldt i forhold til overgang til ny fase og nye elever. 

 
Der er også positiv tilbagemelding fra eleverne i både 4. og 

7.klasse. Lærerne på 4. og 7. årgang har været glade for 

ordningen i år. 

Desuden har Juniorklubben meldt tilbage, at det er rigtig 

positivt at have ”alene-tid” med 4.årgang.  
 

 

 

 

  Punkter til Beslutning 

3 Godkendelse af 
timefordelingsplan (15 min) Bilag 

Timefordelingsplanen er godkendt.  

4 Godkendelse af trafik politik       
(15 min) Bilag 

Trafik politikken er blevet revideret og opdateret så den nu 
stemmer overens med nuværende praksis.  
Det er et problem for knallert kørerende, at komme lovligt frem 
til Kam 4. Som det er nu skal de passere skaterbanen og kører 
forbi, hvor elever venter på bussen.  
Det virker meget uhensigtsmæssigt. Den tekniske serviceleder 
i afd. Ullerslev er ved, at undersøge om der er andre 
muligheder.  
Der kan desuden opstå farlige situationer, når cyklisterne på 
vej til cykelstierne i høj fart passerer børn, der bliver sat af ved 
”Kys og Farvel-pladsen”. Der er endnu ikke sket uheld.  
Stine drøfter med teknisk serviceleder om det er muligt, at 
gøre det mere sikkert.  
 
I afd. Aunslev har der været rettet henvendelse til politikkerne 
vedr. fodgængerfelt på Odensevej i oktober. Elizabeth rykker 
for en opfølgning.  
 
Hvordan gør vi opmærksom på de nye retningslinjer 

- Det kan være et opslag på AULA 
- Det kan være en lille video til Facebook. Det beder vi 

trafiklærerne om sammen med elever.  
- På morgensamling for faserne kan der sættes spot på 

særlige udsatte steder.  

5 Beslutning om, at eleverne i 8.-9. 
klasse må forlade skolen i 
skoletiden samt formidling af 
beslutning (20 min). 

Det er vanskeligt, at håndhæve reglen om at eleverne ikke må 
forlade skolen.  
Samtidig er der noget juridisk i, at skolerne har tilsyn.  
Der er ingen af de andre skoler i kommunen, der har 
udgangstilladelse.  
Stine har bedt kommunens jurist om at undersøge sagen. 
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Der har tidligere været en tradition for, at eleverne i 8.-9.klasse 
måtte forlade skolen.  
I forlængelse af Corona-nedlukningen, hvor der var tæt 
voksenopsyn mm. blev det muligt, at gennemføre et længere 
varende ønske om, at indføre udgangstilladelse. Hermed kan 
man lukke ned for køb af ulødige mad- og drikkevarer.  
 
Drøftelse af fordele og ulemper ved om eleverne må forlade 
skolen. 
Det er vanskeligt for personalet, at håndhæve og når nogle 
elever så bare gør det alligevel, bliver det et tab af autoritet for 
de voksne.  
 
Det er vigtigt, at forældrene er klar over hvilket ansvar de 
påtager sig. Og hvad kan det fx have af konsekvenser i 
tilfælde af brand.  
 
Elevrådets begrundelse er bl.a. dårlig kvalitet og høj pris i 
cafeteriaet.  
  
Der skal gives tilladelse fra forældrene. Det skal understreges, 
at de indkøb, der gives tilladelse til skal være i 
overensstemmelse med skolens kostpolitik. 
 

6 Strategi i forhold til 
skolebestyrelsesvalg samt 
tidsplan (20 min). 

Strukturen for hvordan møder bliver afholdt, kan være mere 
fleksible, hvor nogle fx afholdes virtuelle.  
Det skal afklares med de faktiske medlemmer og deres 
muligheder og ønsker.  
 
Der kan fx afholdes: 
- fysiske kvartalsvise møder, hvor der drøftes mere tematiske 
ting. 
- online tjek ind-møder. 
- ad hoc møder 
- mm.  
Der er opbakning i bestyrelsen til, at afprøve forskellige tiltag.  
Det fordre justering af forretningsordenen.  
 
Det er vigtigt at få hvervet fra overbygningen.  
Linda ønsker ikke genvalg. 
Dana ønsker genvalg.  
Dora ønsker genvalg. 
Elizabeth ønsker genvalg.  
 
Forslag at alle forældre skal ”tvinges” til, at tage aktivt stilling 
på AULA, hvorvidt de ønsker, at stille op eller ej. Eller gerne vil 
høre mere. 
 
Være bevidste om at benytte eksisterende muligheder, fx 
forældremøder.  
 
Skolebestyrelsen laver videokampagne på Facebook, hvad 
der motiverer dem i arbejdet og fremhæver de ting, som de 
har besluttet og haft indflydelse på.  
Elizabeth laver en lille drejebog, der sendes ud og indeholder 
de vigtigste beslutninger, der er taget de sidste år. Det skal 
være funderet i hverdagen.  
 
Videoen optages på næste Skolebestyrelsesmøde d. 10.5. 
Inden afklares de nye mødetiltag. 
 
Der kan inviteres til et virtuelt møde d.23.5. kl. 17:00 efter, at 
videoen er udgivet, hvor der er mulighed for, at høre mere og 
stille spørgsmål.  
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Frist for opstilling af kandidater d. 25.5. 
Ved kampvalg indkaldes der d. 30. eller 31.5. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 


