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Referat af Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Tid og sted Aunslev, den 10. juni 2020, kl. 17.30-19.30 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, 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 
Lars Petersen 

Afbud fra Line, Dana og Keld 

Referent Anita 

Ordstyrer  

Kage, frugt Skolen 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Konstitueringen gemmes til næste møde i august. 

Skoleleder Har desværre ikke fået sendt dem ud før mødet. 
Der har været afholdt forældremøder for kommende 0. klasser i denne uge. 
Den ”første skoledag” der traditionelt afholdes for kommende 0.klasser før 
ferien er blevet aflyst i år pga. Corona. 
Der har været afholdt ansættelsessamtaler til ny teknisk serviceleder.  
Der må afvikles anderledes afslutning for 9. årgang pga. Corona. Eleverne er 
kede af, at det ikke kan blive som det ”plejer”, men har accepteret, at sådan 
må det være.  
Der afholdes dimension ad 3 omgange af en times varighed. Der bliver afholdt 
taler, lidt underholdning fra lærerne og Teresa fra musikskolen optræder.  
Skolebestyrelsen er velkomne.  
 

Elevråd Det har ikke været muligt at afholde møder.  

SFO De fleste børn er ved at være tilbage. Dog undtaget 3.klasserne, der 
sædvanligvis plejer, at være trofaste i afd. Aunslev. Der sendes ugeplaner ud, 
så forældrene gøres opmærksomme på, at der foregår planlagte pædagogiske 
aktiviteter igen.  

TAP  

Pædagogisk råd Der afholdes møde d. 16.juni, hvor fokuspunkterne for kommende skoleår 
foldes ud.  

Nyt fra forældre Der er et ”hul” i systemet i overgangen mellem skole og SFO. Hvis børnene 
ikke registrer sig, så savnes de ikke i sfo og forældrene kan tro, at de er i sfo. 
Vi kender endnu ikke mulighederne for registrering i AULA.   

Nyt fra faserne Fase 3 eleverne var rigtig glade for, at komme tilbage og gode til, at overholde 
retningslinjerne. Det er dog svære nu, og kræver megen påmindelse fra 
lærerne. 
6.årgang er i Aunslev hallen. Det går rigtig fint og de hygger sig sammen.  
Der fordelt i hallens cafeteria, hallen og uden for.   

 

Punkter til beslutning 

1 Princip for samarbejde mellem 
skole og hjem. Bemærk, at der er 
ændret i et par af punkterne i 
forhold til sidste gang. 
Ændringerne er markeret med 
grønt. (Bilag) 15 min. 

Ændringerne godkendes. Karen tilpasser links.  

2 Ideer til handlemuligheder for at 
understøtte samarbejdet mellem 
skole og hjem (Bilag) 15 min. 

Godkendes og sendes til korrektur, så de er klar til udsendelse 
ved skoleårets start.  

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 

Skolevej 2 

5540 Ullerslev 
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Afdeling Aunslev 

Kertemindevej 46 

5800 Nyborg 

Tlf.: 6333 7020 

 

www.vibeskolen.dk 

 

Skoleleder: Karen Rasmussen  
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E-mail: kar@nyborg.dk 
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3 Mødedatoer for møder i 
kommende skoleår. (Bilag med 
forslag til mødedatoer). 

Datoer godkendt.  

4 Høring ”Politik for grøn omstilling”. 
I skal kun forholde jer til flg. afsnit i 
politikken: (2 bilag). 

Forslag til indledning i høringssvaret særlig vægtning på:  
- Opbakning til de gode initiativer 
- Vigtigt at sikre at hele kommunen (læs 

yderområderne) tænkes ind i udviklingen, så det ikke 
bliver et snævert fokus på Nyborg centrum og de 
øvrige bykerner.  

- Sendes til teknik og miljø. 
 
Hvis der er behov for, at gøre opmærksom på trafikale 
uhensigtsmæssigheder, kan der skrives til kommunen på ”Giv 
et praj”.  
 

 

 

  Punkter til drøftelse/orientering  

5 Økonomi (15 min). Der har været nogle store budgetposter fx i forbindelse med 
opsigelse af medarbejdere. Det skyldes bl.a. udbetaling af 
ferie mm.  
I den positive ende har skolen fået tildelt 470.000,- kr. fra 
skoleforvaltningen.  
Det forventede underskud ser pt. ud til at blive ca. 410.000,- 
kr. 

6 Skolebestyrelsesvalg (5 min). Bastian, Line, Linda og Anette er valgt som ordinære 
medlemmer. Maja er suppleant. Linda fortsætter i en to-årig 
periode.  
Der afholdes konstitueringsmøde i august.  

7 Genåbning af skoler 2. del, hvor 
6.-9. klasse er tilbage på skolen 
(15 min). 

Karen orienterede om 2.fase af genåbningen.  
Det havde stor betydning, at afstandskravet blev reduceret til 
en meter.  
6.årgang blev placeret i afd. Aunslev. Den praktiske årsag var 
for, at mindske presset på lokaler og håndvaske/toiletter i afd. 
Ullerslev. Den pædagogiske begrundelse var, at det gav 
6.årgang mulighed for yderligere brobygning før deres 
sammenlægning og nye klassedannelser efter sommerferien. 
Det har fungeret rigtigt fint. Når 9.klasserne har haft sidste 
skoledag vender 6.b og c tilbage til afd. Ullerslev og kan slutte 
skoleåret af på egen matrikel.  
Alle, både elever, personale og ledelse har været meget gode 
til, at håndtere de mange retningslinjer og været 
omstillingsparate. 
Langt de fleste forældre har været trygge i, at sende deres 
børn afsted i forvisning om, at der var styr på det.   
Der har aldrig været så få konflikter på skolen som i denne 
periode. I denne periode har fase 3 elever også haft 
udgangsforbud i frikvartererne. Det har været en meget positiv 
oplevelse og det fører til et forslag, at fase 3 elever også 
fremadrettet skal blive på matriklen i skoletiden. Det bakker 
skolebestyrelsen op om.  
Der er gjort mange erfaringer, der kan tages med videre. 
Kommunen har taget initiativ til en undersøgelse der vil 
inddrage både elever, forældre, medarbejdere og ledelse. 
 

8 Eventuelt.  
Der er ansættelsesproces i gang til forpagter af cafeteriet i 
Ullerslev kulturhus.  
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Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen  Dana Iov 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Keld Cramer Hjort Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Susanne H. Viese Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________ 

Bertram 6.A                               Julie 8.C 

 


