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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 
 

Tid og sted Virtuelt via TEAMS 18.30-20.30 

Torsdage d. 8.april 2021 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Ørsted, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul,  Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex,  Karen Rasmussen, Anita 
Felgreen, Marie Bjørn og Bertram Winther.  

Afbud fra  

Referent Anita 

Ordstyrer  

Kage, frugt  

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Ingen 

 

Meddelelser 

Formand Der var spørgsmål til varigheden af ansættelse. 

Skoleleder  

Elevråd Der har ikke været afholdt møder.  

SFO Der kommer en ny udgave på mål og indholdsbeskrivelser, hvor der er læst 
korrektur.  

TAP Der forberedes renovering i begge afdelinger.  

Pædagogisk råd Der har været afholdt virtuelt møde vedr. Low Arousal. 

Nyt fra forældre Spørgsmål vedr. brobygning. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan 
lave brobygning før- og efter sommerferien under hensyn til de 
Coronarestriktioner vi er underlagt.  

Nyt fra faserne  

 

 

 

Punkter til orientering/drøftelse 

1 Tilsyn afdeling Aunslev herunder 
aldersintegreret undervisning  
(40 min) 

 

Historisk rids over 

AIU 2021.docx
 

Birgitte tog afsæt i det vedhæftede dokument ”Historisk rids 
over AIU 2021”. Birgitte beskriver tanker og ideer bag AIU og 
hvilke begrænsninger Corona har haft for mulighederne i de 
sidste to skoleår. Det historiske rids giver et indblik i hvilke 
forskelle for de pædagogiske rammer, der har været. Disse 
har både beroet på pædagogiske og didaktiske begrundelser, 
samtidig med nødvendige tiltag i takt med reduceringen i 
medarbejderstaben.  
I forbindelse med den kommende store renovering i afd. 
Aunslev er det et stort ønske, at der kommer flere åbninger 
mellem klasserne, så de fysiske rammer også understøtter 
undervisningspraksis i hverdagen.  
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Udviklingen går hen imod større og større samhørighed også i 
forhold til forældremøder, fødselsdage, legegrupper mm.  
I kommende skoleår er der opmærksomhed på, at der bliver 
ca. 20 børn i 0.kl. Der er nu startet en proces i forbindelse 
med planlægningen af kommende skoleår. Herunder drøftes 
bl.a. organiseringen af AIU. 
Sigtelinjer: 
Bevægelse:  
Fase 1 ekstra morgensamlinger m. bl.a. Sigon. Go Nudle i USU 
mm.  
Der er introduceret Tabata i 2.+3.kl.  

Fase 2 har tænkt meget bevægelse i deres virtuelle 
undervisning. De har bl.a. taget en App i brug der har 
været stærkt motiverende. Ambitionen er 5000 km 
inden sommerferien. De er pt. på 1600 km. 
 

S/H-samarbejde: 
Der har været aftalt en række tiltag for, at understøtte det 
gode samarbejde, Bl.a. legegrupper.  Meget er blevet Corona 
ramt desværre.  
 
Hjemmeundervisningen medførte i opstarten rigtig meget 
skriftlig kommunikation via AULA. Det førte nærmest til 
overload i fase 1. Det blev tilpasset til et mere lempeligt 
niveau. Det har været lidt nemmere at håndtere i fase 2, hvor 
personalet bedre kunne kommunikere direkte med eleverne.  
 
Der er fortsat behov for opmærksomhed og tilvænning hos 
både medarbejder og forældre i forhold til kommunikation til 
hele teamet, idet der er flere ”kontaktlærere” på de enkelte 
klasser kva AIU. 
 
Digital dannelse: 
Hjemme skolen har skabt et øget fokus for behovet for, at 
have opmærksomhed på elevernes færden på nettet.  
Der er naturligvis progression i børns færden og dermed også 
behovet for etik og hensigtsmæssig adfærd.  
Hvis der opstår konkrete udfordringer og episoder, tages der 
hånd om dem.  

2 Sidste nyt om corona – herunder 
genåbning efter påske, test mm. 
(15 min) 

Vi har taget hul på endnu en genåbnings etape. Det foregår 
rigtig fornuftigt og både elever og personale er meget glade 
for at være fysisk tilbage.  
Det er forbundet med en vis de-motivation, når eleverne skal 
tilbage til hjemmeundervisningen.  
Nyborg Kommune har lavet en trivselsundervisning blandt 
eleverne i 5.-9.kl. Der har ikke været nogen overraskelser. 
Vores medarbejdere har haft utrolig godt fat i eleverne og 
taget hånd om de, der har været særligt udsatte og bl.a. 
sørget for, at tilbyde nødundervisning. Generelt melder 
eleverne om godt udbytte af den virtuelle undervisning. 
 
Der har været smittetilfælde og hjemsendelse af 1.b+c. 
Forældrene har været meget forstående.  
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Ud af 227 elever har 202 givet samtykke til test. Det har 
fungeret rigtig fint.  
I afd. Ullerslev er der også åbnet for øvrige. Der er stor test-
kapacitet.  
P4Fyn sender fra afd. Ullerslev i næste uge.  
Klubberne har åben for 5. og 6. klasserne i de uger hvor der er 
fysisk fremmøde.  
 

3 Overblik over vores principper 
sammenholdt med lovgivning. 
(Bilag) (10 min) 

Der er behov for at tilpasse vores principper, så de lever op til 
lovgivningen. Vi mangler principper der bl.a. omhandler 
organiseringen af skoledagen og dens længde.  
Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og 
sociale fællesskaber. Det bør undersøges om det er indeholdt 
i vores princip vedr. Trivsels- og ordensregler? 
Vi skal gennemgå alle 8 punkter. 
Inden skoleårets start skal der tages beslutning om hvilke 
punkter, der skal tages fat i i kommende skoleår. Fx 1,2 og 3. 
 

4 Opfølgning på henvendelse om 
cykelsti.  (10 min) 

Vi bør vælge hvilke sager vi vil gå ind i og koncentrer vores 
kræfter om egen trafikudfordringer mellem afd. Aunslev og 
Ullerslev.  
Der ønskes en principiel drøftelse på et kommende møde, af 
hvorvidt SB fremadrettet ønsker: 
- at, gå ind i konkrete sager i så fald hvilke? 
- eller SB ”blot” ønsker at videreformidle henvendelser til 
interesserede.  
Der er delte meninger i forhold til den konkrete henvendelse 
vedr. Cykelsti mellem Flødstrup og Revninge. 
Da det er en politisk beslutning vil det være SB, der skal skrive 
ud, hvis det er et ønske.  

 

 

 

  Punkter til beslutning 

6 Kommunikationspolitik – 
(5 min) 

Bilag 

Godkendt.  

7 Skoledagens organisering – 
herunder reducering af 
skoledagen med 2 lektioner til 
fordel for 2-lærerordning. 
(Bilag)  (15 min) 

Karen gennemgik skoledagens organisering og 
timefordelingsplanen.  
7.årgang reduceres ikke pga. konfirmationsundervisning. 
Dette begrundes bl.a. med den tabte undervisning pga. 
Corona.  

8 Evt. Der bliver gjort opmærksom på at en af deltagerne i Melodi 

Gran Prix var fra Aunslev😊 
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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 5.a.                Bertram Hannibal A. Winther 7.b 


