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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

Tid og sted Aunslev, torsdag d. 19.november 2020 kl. 18.30-21.00 

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

Afbud fra Jette, Dana, Bertram 

Referent Jette 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Dora 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Referat underskrives. 

 

Meddelelser 

Formand Ingen 

Skoleleder Meddelelser er sendt ud.  

Elevråd Fra Aunslev: Punkter fra elevråd er sendt med som bilag. Der er penge tilbage 
på legepladskontoen, som vi skal have brugt. Ca. 100.000 kr.  Derfor ønsker til 
mindre ting til legepladsen fra elevrådet. (Se bilag) 
Under punkt med ros og ris blev det påpeget, at der ofte er møder med 
forældre om tirsdagen, hvor lærerne deltager, og hvor det går ud over de 
samme timer.  

SFO Ansættelsessamtaler i kommende uge med ansøgere til pædagogstillinger i 
henholdsvis Ullerslev og Aunslev 

TAP Karen haft møde med tekniske serviceledere om økonomi og fysisk APV. 

Pædagogisk råd Der har været møde med hovedtema ”Low Arousal”. Et skoleudviklingsprojekt, 
som skal køre de næste par år. Jacob Lentz, ekspert i ”Low Arousal”, indledte 
projektet med et foredrag på pædagogiskrådsmøde.  

Nyt fra forældre Intet 

Nyt fra faserne Alle er trætte af Corona. De store elever har svært ved at holde de regler, som 
er vedr. Corona. De har svært ved at få det til at give mening.  

 

 

Tilsyn (40 minutter) 

1 SFO Der er vedhæftet bilag med overskrifter i tilsynet. 
Der blev gjort opmærksom på en udfordring i forhold til støtte 
til elever med særlige behov. Støtten fra skolen går ikke med 
over i SFO’en. Det kan derfor være mere udfordrende at være 
en elev med udfordringer i SFO.  

 

 

Punkter til orientering/drøftelse 

2 Opstart af princip for SFO 
Gruppearbejde med efterflg. 
tilbagemeldinger i plenum.  
Hvad skal bibeholdes i princip, og 
hvad skal ændres/tilføjes?  
Bilag med nuværende princip 
(45 min) 

Princip for SFO skal revideres.  
Forslag til ændringer af princip er indarbejdet i nuværende 
princip.  
Revideret princip sættes på som punkt til beslutning på næste 
bestyrelsesmøde den 14. december. 
Komme-gå tider blev drøftet. Opfordring om, at Jette skriver ud 
i Nyhedsbrev til forældre om, at beskedfunktionen er en ekstra 
sikkerhed for at informere SFO om ændringer  i komme-gå 
tider. 

 

 

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 
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Punkter til beslutning 

3 Revidering og drøftelse af 
sundhedspolitik  
Bilag  
(20 min) 

Mulighed for køb af frugt i skoleboden skal etableres. 
Muligheden for at dele forskellige ting ud til fødselsdage  er fin. 
Det er forældrene, der bestemmer, hvad der skal være i deres 
barns madpakker. Sunde madpakker og morgenmad drøftes 
på forældremøder. 
Muligheden for køleskab i Aunslev skal undersøges.  
I coronatiden varetager pedellerne rengøring af køleskabene i 
Ullerslev. 
Det er påpeget, at det er en god ide, hvis 
morgenmadsordningen kunne blive genoptaget.  
Kunne der evt. søges om midler til at lave en 
morgenmadsordning? 
Sundhedspolitikken godkendes endeligt på næste 
skolebestyrelsesmøde i december. 

4 Princip for lektier, studietid/faglig 
fordybelse  
(10 min) 
 

Princip er vedtaget. 

 

 

 

5 Evt Rettelser til foldere 
Der har været forældremøde i 6. A vedr. skift til 7. klasse i 
afdeling Ullerslev. 

6 Lukket punkt  
(10 min) 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

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 


