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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Ullerslev, 14. december 2020, kl. 17.30-19.30 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Linda Westring Kristensen, Bastian Winther 
Hansen, Anette Elnegaard Juul,  Kenneth Lindholm 
Jørgensen, Christian Rex,  Karen Rasmussen,  Jette 
Dencker Rasmussen og Maja Lykke Normann 
Pedersen. 

Afbud fra Elizabeth, Bastian, Anette 

Referent Jette 

Ordstyrer Dora 

Kage, frugt Skolen 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Sendt en hilsen på mail 

Skoleleder Sendt på mail 

Elevråd Skal man gå med mundbind for at forhindre covid-19. Svar: Vi følger 
retningslinjerne for folkeskolen 

SFO Juleafslutninger afholdes efter corona regler. Michael Svane er begyndt i afd. 
SFO og det har været en god start 

TAP Afd. Aunslev skal restaureres i kommende år. Jan, Anita og Birgitte er med i 
arbejdsgruppen. Det kommer til, at kræve genhusning. SFO har to lokaler 
hallen har plads og klubben. 

Pædagogisk råd 12. jan. Omhandler igen Low arousel. Vi skal arbejde med cases. 

Nyt fra faserne  

 

 

 

Punkter til beslutning 

1 Vedtagelse af revideret 
Sundhedspolitik (Bilag). 

Vedtaget 

2 Vedtagelse af revideret princip for 
SFO. 

Vedtaget 

 

 

 

  Punkter til orientering/drøftelse 

3 Økonomi 2020 Vi går ud med et underskud på ca. 500.000,-. Der er 
medregnet en negativ børnetalsregulering på 34.000,-. 
Vores underskud stiger med ca. 80.000. Vi har haft ekstra 
udgifter i forbindelse med aftrædelser. Det endelig resultat får 
vi ultimo januar. 

4 Baggrund og proces vedr. budget 
2021. 

Vi kender vores budget for kommende år, på baggrund af 
børnetal d. 3. sep. 2020. Dette ændres ikke, hverken ved 
tilgang eller afgang af børn i løbet af året. Karen gennemgår 
styringsmodellen på skoleområdet. Vi har et budget på ca. 
32.000.000. Fra ledelses fællesskabet får vi 1.335.985,-. Alt i 
alt får vi ca. 500.000,- mere end år 2020. Budget til SFO er på 
3.416.197.- efter en øgning på 448.062,-. Det bliver 
børnetalsreguleret hvert halve år.  

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 

Skolevej 2 

5540 Ullerslev 

Tlf.: 6333 7200 

 

Afdeling Aunslev 

Kertemindevej 46 

5800 Nyborg 

Tlf.: 6333 7020 

 

www.vibeskolen.dk 

 

Skoleleder: Karen Rasmussen  

Tlf. 6333 7291 

E-mail: kar@nyborg.dk 

 

 Sagsnr. S2020-62943 

 

8. december 2020 

 



24. august, 22. september, 21. oktober, 19. november, 14. december, 26. januar, 3. marts, 8. april, 4. maj,  
9. juni 
 

5 Proces vedr. æstetiske 
læringsmiljøer 

Ved udgangen af 2021, skal vi have en plan for en proces 
vedr. æstetiske læringsmiljøer. I processen skal 
skolebestyrelse, børn og medarbejdere inddrages. Vi deler 
beløbet op i 4 puljer, en til hver afdeling. Vi vil gerne have, at 
processen skal blive mest nærværende for børnene. 
Processen foreslået påbegyndt i elevrådet. Hvad siger 
skolebestyrelsen til det? Der er enighed om processen.  
Forslag om, at forældrene kan, komme med ideer på 
forældremøder, samles til et idekatalog, som elevrådet kan 
tage udgangspunkt i. Endelig godkendelse af forslagene, skal i 
skolebestyrelsen.   
 

6 Status Corona. Seneste tilfælde var d. 27. nov. En praktikant var smittet. 
Elever blev sendt til testning i 7. og 9. b. Der var en enkelt 
elev, der var smittet og det blev ikke til flere.  
Vi kører så normal en hverdag som mulig,t med de 
restriktioner, der er.  

7 Eventuelt. Bertram spørger hvornår dørene skal åbnes om morgenen. 
Det skal de kl. 7.45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


