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

Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

Tid og sted Virtuelt via TEAMS 18.30-20.30 

Onsdag d. 3.marts 2021 

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 Lars Petersen  

Afbud fra  

Referent  

Ordstyrer  

Kage, frugt  

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Er sendt skriftligt. 

Skoleleder Er sendt skriftligt. 

Elevråd Der er afholdt et elevrådsmøde i det store elevråd virtuelt. Det havde mest karakter af 
et socialt møde. 

SFO Der er ikke møder med personalet fra begge matrikler. Børnene er blevet delt op i 
klasser, ligesom de er i skoletiden. 
 
Der bliver sørget for, at der er spil og forskelige aktiviteter til alle klasser/grupper.  
 
Det giver begrænsninger, når der skal deles på klasser, men det er nødvendigt under 
de givne omstændigheder. 
 
Der er spørgsmål vedrørende påske og det tænkes lige nu, at afdelingerne skal være 
hver for sig, men der afventes svar pga. corona situationen i kommunen. 
 
Det er nødvendigt, at bruge lidt ekstra ressourcer i yderpositionerne i Ullerslev for, at 
kunne løse opgaven med, at dele op i klasser. 
 
Der er færre børn i SFO’en i de her tider. 

TAP Der har været byggemøder på begge matrikler. Det er et større projekt i Aunslev, hvor 
medarbejderne har været inddraget. Det omhandler hele klassegangen fra 0. til 
multilokalet. Det indbefatter nyt tag, lofter, lys, ventilation i klasser og gang, isolering 
af ydervægge, nye vinduer samt karnapper. Der bliver lavet et handicaptoilet. 
Herudover maling og diverse. Det skal i udbud. Der skal genhuses elever i hallen og i 
SFO. 
 
Der er et tag som skal af og det sker i sommerferien. 
 
Det er påregnet til at være færdig i oktober. 
 
De er meget lydhøre fra teknisk forvaltning i forhold til nye ideer. 
 
I Ullerslev drejer det sig om kam 2. Det handler primært om ventilation, nye lofter og 
lys. Det er et projekt til 1 million. Herudover skal der males klasseværelser, skabe 
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tages ned i klasseværelser, lapning af gulve samt nye radiatorer. Vi skal selv sætte nye 
skabe op. 
Der kommer også nye fodlister op.  
 
Projektet skal løse pcb-udfordringerne. Der bliver lavet før/efter-målinger af pcb. Der 
bliver også lavet et særligt forsøg i to lokaler med noget særligt maling til indkapsling 
af PCB. Forberedelseslokalerne på kam 2 er også med projektet. 
 
På sigt skal kam 1 og 3 også renoveres. 

Pædagogisk råd Der har været udskudt nogle møder, men vi vil forsøge, at afvikle mødet 16. marts 
virtuelt. 

Nyt fra forældre Intet. 

Nyt fra faserne Intet. 

 

 

 

Punkter til orientering/drøftelse 

1 Tilsyn fase 2 (40 min) Forberedelsen med oplægget med tilsyn fase 2, har haft lidt andre 
rammer end sædvanligt grundet corona.  
 
I forhold til on- og offline klør fase to på og både elever og 
personale gør det godt. Der er ca. 7 elever i Ullerslev, som er i 
nødpasning.  
 
Der bliver tænkt kreative tanker ift. at få bevægelse i 
undervisningen tænkt ind i den virtuelle undervisning.  
 
På 4. årgang er der en del udeaktivitet. 
 
Helt generelt er der godt fokus på bevægelse i undervisningen, og 
der skelnes mellem deciderede faglige aktiviteter og brainbreaks. 
Der bliver også brugt digitale platforme til, at få bevægelse ind i 
undervisningen. 
 
AULA har været i gang i halvandet år, og det opleves, at udviklerne  
har lyttet til lærernes feedback. Der er stadig nogle afsavn fra 
skoleIntra, men man vænner sig til det. AULA er en 
kommunikationsplatform, så der er andre værktøjer, som skal i brug 
end tidligere. 
Eleverne er også gode at bruge AULA til,  at sende opgaver og 
beskeder til lærerne. 
 
Så AULA fungerer okay til kommunikation mellem skole, forældre og 
elever. AULA er hurtigere kommunikationsmæssigt end skoleintra, 
da appen er bedre. 
 
Der arbejdes tidligt med børns digitale dannelse. Det er et 
fokuspunkt, som er rykket længere og længere ned i klassetrin, da 
eleverne får telefon tidligere og tidligere. Der arbejdes med et 
kommunalt forløb ”mit liv på nettet” på udvalgte klassetrin. Det 
digitale liv fletter sig ind i skolen, da de konflikter der opstår i 
fritiden, tages med ind i skolen. Konflikter der opstår i skolen, kan 
også fortsætte i fritiden. For at kunne hjælpe eleverne, er det 
vigtigt, at der er en tillidsfuld relation til eleverne, så de er trygge 
ved at komme med problemstillinger. 
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2 Kommunikationspolitik (15 min) Politikken blev ridset op og der var input. Politikken tages op igen på 
næste bestyrelsesmøde. Karen tilretter i henhold til input. 

3 Sidste nyt om corona (15 min) Der er meget fokus på børns trivsel fra ministeriets side og blik på 
især 9. klasserne. Der bliver afsat midler, men der mangler  
bekendtgørelser. Der mangler rammer til, at kunne udnytte 
rammerne, og det er ikke til at sige, hvordan midlerne skal 
omsættes. 
 
Der vil komme brev fra undervisningsministeren til alle forældre, 
som opfordre til, at tage kontakt til skolen, hvis de er bekymret for 
deres børns trivsel. Det kan blive svært, både at honorere 
nødundervisning og fjernundervisning med de samme personaler. 
 
Vi tester medarbejdere to gange om ugen. Det er på frivillig basis. 
Fra uge 10 bliver det med den kortere pind til næsen. 
 
Det er endnu uafklaret, hvordan pensum for 9. klasse bliver 
reduceret. 
 
Læseferie for 9. klasse er aflyst, så de får skolegang helt op til 
eksamen. Konditionerne for sidste skoledag er usikre, så der er 
nogle løse ender, som ikke kan afklares endnu. 
 
 
 

4 Regnskab 2020 (10 min) 
Bilag 

Bilaget er sendt ud. Der er lavet overskrifter på poster. Der har 
været ekstra udgifter på blandt andet personalekonto. Derudover er 
licenser på de digitale produkter noget dyrere end forventet. Det er 
reguleret ind i forhold til kommende budget. Underskuddet er på 
2.5% og man må gå ud med 5%. 
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  Punkter til beslutning 

6 Godkendelse af budget 2021 (20 min) 
Bilag 

Der kommer løbende ændringer i budgettet, men heldigvis er de 
fleste positive reguleringer. 
 
Den største post er personaleudgifter. 
 
Det er et snævert budget. I budgettet er der ikke medregnet penge 
fra ledelsesfællesskabet.  
 
Der er afsat penge til æstetiske læringsmiljøer til medfinansiering til 
en pulje. 
 
Ønsket til budgettet er, at der bliver gnavet lidt af underskuddet.  
 
Der bliver tildelt ca. en million til, at ansætte personaler til 
inklusionsopgaven fra ledelsesfællesskabet. Dette bliver først 
gældende fra 1/8. Det betyder, at skolerne får udbetalt det beløb, 
der tildeles for de første 7 måneder af 2021 som et engangsbeløb. 
Det svarer for Vibeskolens vedkommende til 490.000 kr.. En del af 
beløbet bruges til at reducere vores underskud.  
 
Herudover holdes der 90000 tilbage til en pulje til uforudsete 
udgifter. 
 
Forventet underskud slut 2021 på mellem 360000-400000. 
 
Der er også udsigt til elevtalsfremgang, da der kommer flere elever 
ind i 0. klasse end der går ud af 9. klasse. 
 
Budgettet er godkendt. 

7 Foredrag for forældre om digital 
dannelse (5 min) 

Det koster 7000 for en foredragsaften. Det kunne afholdes inden 
forældremøderne, så der på de efterfølgende forældremøder kunne 
samles op på foredraget. 
 
Der er opbakning til, at skolebestyrelsen bruger nogle af deres 
penge til foredraget. 

8 Evt. Henvendelse fra en borger om en cykelsti mellem Flødstrup og 
Revninge. Der er midler fra folketinget, som bliver uddelt til 
projekter i kommunerne. Bestyrelsen har vendt det, og bestyrelsens 
holdning er, at det ikke er bestyrelsens arbejde. Linda får mailen til 
gennemsyn, og så tages det op på næste møde. 
 

 

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 


