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Vibeskolen 

Skolebestyrelsesmøde 

Referat 

 

 

Tid og sted Aunslev, 13. juni 2022, kl. 17.30-21.00 

Indkaldt Elizabeth Faurskov Rasmussen, Dana Iov, Dora 
Jørgensen, Bastian Winther Hansen,  Kenneth 
Lindholm Jørgensen, Christian Rex, Rikke Eskildsen, 
Line Straub Chapman,  Marie Bjørn Beck, Jeppe 
Rosenørn Banke, Stine Tilda Terjesen og Lars 
Petersen 

Afbud fra Lars, Elizabeth, Line, Jeppe? 

Referent Stine 

Ordstyrer Dorá 

Kage, frugt Skolen 

 

Spørgsmål og 
kommentarer til referat 
fra sidste møde 

Godkendt, 

 

Meddelelser 

Formand  

Skoleleder Ansættelser lærere og sekretær 

Elevråd Udendørstoiletter – mange edderkopper,  
Legepladsen er god 
3. klasse har været på museum 
4. klasserne har været på camping og borgmestergården 
5. og 6. klasse på borgmestergården 
6. klasse overnatning på skolen 
6. Klasse bygget tømmerflåde 
Frikvartsaktiviteter – fungerer godt 
2. årg. God mad på lejrskole og hyggeligt med Ullersleverne 
5. klasserne – brobygning kunne det være i Aunslev 
Skuespil bragte 6. klasserne sammen 
4. klasserne – klassens time ugentlig? 
 

SFO Besøg af ansøger 
Afslutningstur 3.klasserne sammen 

TAP  

Pædagogisk råd  

Nyt fra forældre 19/5 2022 – fest i Ullerslev, 6.årg. Teater, hvor man ikke kunne høre noget og 
derefter kage. Børnene rendte bare rundt, der blev sagt fest og der var ikke 
rigtig fest. 
9. klasserne – eleverne syntes det var fantastisk, at hente lærerne og gå rundt 
i optog.  
Bastionen faldt lidt til jorden. 
Skellerup gik godt. 
Vi drøfter underholdningen i hallen. 
Digitale børn-foredrag (der kom kun 12 forældre) 

Nyt fra faserne 2 nye lærere til fase 3, hvor der har været en del udskiftning. Der har været 
dialog om, hvordan vi kan få integreret de nye på en god måde. 

 

 

 

Punkter orientering/drøftelse 

Vibeskolen 

Afdeling Ullerslev 

Skolevej 2 

5540 Ullerslev 

Tlf.: 6333 7200 

 

Afdeling Aunslev 

Kertemindevej 46 

5800 Nyborg 

Tlf.: 6333 7020 
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1 Tilsyn – Fase 3 Inklusion: low arousal, vi kan lade børnene rase af. 
Samarbejde med videnscenteret, hvor low arousal er brugt for 
som et blik ind i vejledningsrummet. 
Trivsel  7. klasserne – der er noget positionering og nye 
hierarkier. Årgangsteammøder – altid fokus på om der børn, 
der ikke er en del af et fællesskabet. Mange elever har 
specialaftaler. Oplever en øget mængde af elever med ondt i 
og udfordringer i livet. Relativ lavt fravær. Næsten alle går til 
afgangsprøver. 
Vi drøfter angst og ængstelighed. 
Kan det virkelig betale sig med mange specialaftaler? Hvornår 
er det bare sådan det er? 
Der er i fase 3 fokus på, at styrke og skabe relationer, så 
eleverne lever op, til lærernes forventninger og prøver på det. 
Eleverne har brug for mange pauser, under de skriftlige prøver 
– det skal evalueres, hvor meget man kan ”rende” ud med 
dem. 
Bevægelse har ikke haft så meget fokus. Gøres når det falder 
naturligt. Der bruges brain breaks og CL bevægelsescirkler. 
Aula: al officiel kommunikation. Kommunikation med elever er 
på Onenote and Onedrive. 
Der skrues ned for informationsniveauet fra 7.klasse til 
forældrene, fordi kommunikationen primært er med eleverne. 
Balancen ift. kommunikation til forældrene. 
Digital dannelse – mit liv på nettet i 8.klasse. 
SSP – tæt samarbejde. 
Natteravnene er genetableret 
Clicker undersøgelse  
Fake nudes – på telefon kan man sætte ansigt på andre 
kroppe, dvs. der sendes falske nøgenbilleder rundt. 
 
 

   

 

 

  Punkter til Beslutning 

2 Evt. beslutning omkring 
udgangstilladelse såfremt de 
juridiske oplysninger er kommet til 
os. ( Stine ) 

Stine læser mail fra jurist højt 
Emnet kommer på til drøftelse og beslutning på første møde 
det nye skoleår. 

3. 
Evt. 

Bestyrelsen har konstitueret sig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift – Godkendelse af referat 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Elizabeth Faurskov Rasmussen  Dana Iov 
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__________________________ __________________________ __________________________ 

Dora Jørgensen Line Straub Chapman Linda Westring Kristensen 

  

________________________ __________________________ __________________________ 

Bastian Winther Hansen Christian Rex Kenneth Lindholm Jørgensen 

 

__________________________ __________________________          __________________________     

Rikke Eskildsen                Marie Bjørn Beck        Jeppe Rosenørn Banke 


