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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Virtuelt møde, den 5. maj 2020, kl. 18.30-20.00 

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 
Anita felgreen  

Afbud fra Bastian 

Referent Anita 

Ordstyrer Karen 

Kage, frugt Bastian 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Er sendt ud, ingen yderligere spørgsmål. 

Skoleleder Er sendt ud, ingen yderligere spørgsmål. 

Elevråd Bertram er ikke på skolen pt. Der har ikke været afholdt elevrådsmøde i afd. 
Aunslev. 

SFO Der er ikke så mange børn pt. pga Corona. Det påvirker aktiviteterne. Der er 
god stemning.  

TAP Der er opstået stilling til teknisk serviceleder i afd. Ullerslev. 

Pædagogisk råd Der afholdes ikke møder pt. pga. Corona.  

Nyt fra forældre Der har været sket en meget beklageligt fejl, hvor fortrolige elevoplysninger i 
7.årgang er blevet sendt ud til alle forældre. Det har skolen beklaget meget 
over for forældrene. Der blev på mødet efterlyst en beklagelse over for 
eleverne.  

Nyt fra faserne  

 

Punkter til drøftelse/orientering 

1 Nyt om skolebestyrelsesvalg Elisabeth, Dora og Dana er ikke på valg.  
Linda er på valg. Vil være interesseret i at fortsætte i en 2-årig 
periode.  
Maja vil gerne fortsætte, hvis ikke andre er interesserede. 
Bastian og Line opstiller samt Anette Elnegaard Juul. 
Samlet set er der pt. fem kandidater til fire pladser. Vi håber på 
flere kandidater inden fristens udløb. Der indkaldes til 
fredsvalgsmøde. Forhåbentlig kan det afholdes fysisk. 
Kjeld ønsker ikke at genopstille. 
Der er lavet en video, der giver et indblik i Skolebestyrelsens 
arbejde. Årsberetningen udsendes samtidig.  

Stor ros til videoen og initiativet😊 

Elisabeth forventer, at sende videoen ud på Facebook onsdag 
aften sammen med årsberetningen. 

2 Corona punkt Karen orienterede om status for skolens håndtering. 
Alle både børn og voksne fra 0.-5- klasse er meget glade for, 
at være tilbage på skolen. Der er langt færre konflikter end vi 
sædvanligvis oplever i hverdagen. Alle børn accepterer 
retningslinjerne og finder sig til rette i ”legegrupperne”. 
Legegrupperne er de samme i både skole og sfo. Dog samles 
børnene i SFO-tidens ydertimer og hvis de er meget få. 
Pædagogerne sikre, at der fortsat holdes afstand og 
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aktiviteterne tilrettelægges, så der tages hensyn til 
retningslinjerne.  
 
Der blev givet eksempler på fjernundervisning. Der er f.eks. 
frilæsning hver dag fra kl. 8.00-8.45. Klasser mødes hver dag 
på Teams og får præsenteret dagens opgaver. De arbejder 
også i grupper på teams og får løbende vejledning af læreren. 
Det går rigtig godt. 
 
De forskellige klasser har meget faste strukturer for dagen. 
Den er bygget op omkring, sang, bevægelse og mere 
traditionel undervisning. 
 
Der er forskel på, hvor meget eleverne har mødtes virtuelt i 
den første periode. Efter påske er der kommet mere gang i at 
mødes virtuelt. 
Ros fra flere forældre til legegrupperne og personalets 
håndtering. De får glade børn hjem.  
 
Skolen er opdelt i mange rum både ude og inde, hvor klasser 
og grupper har tildelt egne områder. Dette gælder også 
toiletter og håndvaske.  
Det er øget rengøring.  
 
Eleverne er rigtig meget udenfor og det lykkedes godt i det 
gode vejr. Vi er langt mere udfordrede, når det er regnvejr.  
 
Pt. er der ialt 12 elever, der ikke er i skole. Henholdsvis 4 i afd. 
Aunslev og 8 i afd. Ullerslev. 
Afd. lederne har været i dialog med alle forældre til elever, der 
fortsat er hjemme. De fleste giver udtryk for, at de kommer 
tilbage d.11. maj.  
I det daglige er det primært personalet, der har kontakt med 
hjemmene. I afd. Ullerslev er det Susanne Skolefe. 
I afd. Aunslev er to elever koblet op på fjernundervisningen 
sammen med 6.a. 
I afd. Ullerslev har man etableret nærundervisning af ca. 10 
elever i 6-9.kl. 
 
Pt. ved skolen ikke hvordan det ser ud efter d. 10. maj.  
 
Skolen er opmærksom på lejrskoler for 6. og 9.klasse. Pt. kan 
vi ikke ændre bestillingerne. Men det vil vi gøre, hvis det bliver 
aktuelt. 
 
Skolen sender meddelelse ud om at, der ikke længere, skal 
tages hensyn til begrænset brug af SFO. Alle børn er 
velkomne til at, benytte SFOén i fuldt omfang. 
 
Skole/Hjemsamtaler i foråret. 
Der bliver mulighed for, at afholde virtuelle samtaler, for de 
elever, hvor skole eller forældre oplever behov. Der sendes 
besked ud til forældrene. 
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  Punkter til beslutning 

3 Godkendelse af princip for 
skole/hjem samarbejde. (Bilag 2). 

Princippet skal tilpasses, så formen forbliver den samme. 
Det skal præciseres på hvilke forældremøder skolebestyrelsen 
er repræsenteret.  
Der skal justeres til i rækkefølgen.  
 
Når princippet er vedtaget er det vigtigt, at vi laver en strategi 
for, hvordan princippet bliver ”levende” og kommer ud og virke 
både blandt forældre og personale. Vi skal fx særligt sikre, at 
forældrerådet er bekendt med principperne og det inddrages 
på forældremøder.  
 
Vigtigt at kontaktforældre ændres til forældreråd.  
Vigtigt at bibeholde henvisning til gode råd til samarbejdet.  
 
Karen renskriver princippet til næste møde.  
På næste møde tages endelig beslutning om hvilke bilag, der 
skal henvises til. 
 
 

4 Eventuelt  
   

 

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 

 


