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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat  

Tid og sted Ullerslev, 4. maj 2021, 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, Marie 
Bjørn, Bertram Winther, Dorrit Høgh & Maja Normann 

Afbud fra Line Straub Chapman, Bastian Winther, Dana Lov, 
Bertram Winther 

Referent Dorrit 

Ordstyrer Elizabeth 

Kage, frugt Anette 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

 

 

Meddelelser 

Formand Bertram Winther er trådt ud af skolebestyrelsen pga. af skoleskift 

Skoleleder Ingen tilføjelser 

Elevråd Ingen bemærkninger 

SFO Ingen bemærkninger 

TAP Ingen bemærkninger 

Pædagogisk råd Ingen bemærkninger 

Nyt fra forældre  

Nyt fra faserne Fase 3 to nye kollegaer.  
Skriftlige prøver for 9. årgang. 8. årgang til årgangsprøver i uge 18. 
Intro kursus i 8. årgang på ungdoms udd. har ikke været den bedste oplevelse, 
da det er svært at være online. 

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

1  Tilsyn fase 3 v. Christian og Dorrit 
(40 min.) 

Oplæg om de 4 områder.  

 Særligt ved fase 3 

 Bevægelse 

 Kommunikation på Aula 

 Teknologi forståelse / digital dannelse 

2 Corona punkt (10 min.) Alle elever må komme tilbage i skole fra mandag d. 10. maj. 
Retningslinjer kendes ikke endnu, men der er håb om at der 
kommer en bekendtgørelse inden mandag. 
Skolen har arbejdet ud fra nødbekendtgørelsen indtil nu, men 
det vides ikke, hvad der sker fra mandag.  
Test kapacitet bliver udvidet til 4 podere i Ullerslev fra næste 
uge. Der er test for elever, der er fyldt 12 år.  
9. årgang har sidste skoledag d. 17. juni, men hvordan de kan 
blive fejret, ved vi ikke endnu. De sidste eksamener er den 15. 
juni. Dimission er den 22. juni.  
Hytteturen for 2. klasse er rykket til september i 3. klasse.  
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  Punkter til Beslutning 

3 Udarbejdelse af høringssvar til 
ferieplaner for kommende 3 år 
(Bilag) (20 min.) 

Skoleåret 2022/23: Godt at starte med en hel uge og få en lidt 
længere juleferie. 
Skoleåret 2023/24: En ekstra feriedag til jul. 
Skoleåret 2024/25: Mulighed for at lægge undervisning, så 
forældre kan inddrages en aften, lørdag el.lign. Kunne være 
trivselsnat for udskolingen og åben skole på en lørdag, hvor 
forældrene kan deltage.  

4 Udarbejdelse af høringssvar til 
ressourcemodel, som træder i 
kraft 1. januar 2022. (50 min.) 

Den nye ressourcemodel er mere gennemskuelig, tager højde 
for faldende elevtal og sikrer den demografiske udvikling.  
Budget til skoleområdet bliver forøget fra 2022 og til 2024.  
Der bliver en større budgetsikkerhed i regnskabsåret for både 
skoler og det samlede skoleområde.  
Ressourcemodellen tildeler budget til fuld finansiering af alle 
klasser uanset elevtal. Det er afgørende, hvor mange klasse 
en skole har.  
Over 22 elever i fase 1 og 2 ekstra tildeling. 
Over 23 elever i fase 3 ekstra tildeling.  
Hvis de små afdelinger kommer under 130 elever, bliver 
skolen trukket i ressourcemodellen. 
Den nye ressourcemodel er ikke for at spare på skolerådet.  
Den nye ressourcemodel er til skolens grundbudget.  
Driftsudgifter vil fremadrettet være 2.000 kr. pr. elev og 20.000 
kr. pr. klasse. 
Der er sikret en klasse på hver årgang på de små afdelinger.  
 
Stikord til høringssvar: 
Overordnet lyder det godt. Tilgodeser både klasser og elevtal.  
Mere overskuelig model. 
Ved store klasser er der mulighed for to-lærer ordning med 
ekstra tildeling. 
Rose politikerne for, at de tilfører flere penge til området.  
De frie midler: Hvad betyder det for skolen både nu og 
fremadrettet? 
De centrale midler ligger fortsat centralt, til bl.a. it, 2-
sprogsundervisning, mm. 
Overordnet er skolebestyrelsen glad for ressourcemodellen.  
Der er kun tildeling en gang om året, og derved skal der 
tænkes fremad, men til gengæld bliver tingene mere styrbare.  
De små afdelinger bliver trukket i tildeling ved elevtal under 
130 elever. Det er ikke af pædagogiske årsager, men for at 
lave en mere retfærdig model. Begrundelsen er, at skoler med 
flere afdelinger ikke bliver dårligere økonomisk stillet i forhold 
til hinanden.  
Det er svært at gennemskue de 1.9 mio. Hvad vil der ske, hvis 
det tipper i forhold til forudsætningerne. Og det er ikke 
realistisk at nå de 1.9 mio. Det skal fremhæves i høringssvar. 

5 Eventuelt Intet 

 

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 

 

__________________________ __________________________                               
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Marie Bjørn Beck 5.a.                Bertram Hannibal A. Winther 7.b 


