
Skolebestyrelsesmøde – Vibeholmskolen 

Nr. 2 d. 26.10. kl. 17.00 – 18.30 (Rådhuset) – Spisning kl. 18.30 i Café A 

 

 

 

Medlemmer  Mødt  Initialer/Underskrift 

Skolebestyrelsesformand:    

Gitte Merdorf Iskov Ja  
 

Næstformand :   
Britt Berg Kanstrup Ja  

 

Suppleant:    

   

Forældrerepræsentanter:    
Lise Agri 
 

Ja  
 

Jeanne Albér Mortensen 
 

Ja  
 

Katrine Nilsson 
 

Ja  

   

Elevrådsrepræsentanter:    
Arda Degirmenci 
 

Ja  
 

Azan Ashfaq Afbud  
 

Medarbejderrepræsentanter:   
Line Nisgaard Brink  Ja  

 

Dorte Jensen Ja  
 

Byrådsobservatør:   
Kasper B. S. Jensen ja  

 

Ledelsen:    
Kirsten Koudahl  
Skoleleder  

Ja  
 

Jette Hansen 
Viceskoleleder  

ja 
 

 
 

Inviterede:   
Lotte Gilså 
SFO-leder 
 

ja  

 

 

 



 

 

Dagsorden - skolebestyrelsesmøde: nr. 2 Nr. 2 d. 26.10.  
kl. 17.00 

Referent: Jette Hansen 

 Skolebestyrelsesmøder  
2021-2022 

Besluttet:  
Skolebestyrelsesmøderne ruller mellem mandage, 
tirsdag, onsdage og torsdage, således at alles ønsker 
imødekommes.  
 
Datoer for skolebestyrelsesmøder 2020-21 er 
følgende: 22/11, 15/12, 18/1, 17/2, 23/3, 25/4, 24/5, 15/6 
 

1. Opfølgning på dialogmødet Der var to punkter på dagsordenen til dialogmøde mellem 
politikere og skolebestyrelser.  

1) Forældretilfredshedsundersøgelse 
2) Forældres tilstedeværelse på skolen – eller 

rammer for at forældre kan hente og bringe deres 
børn 

Forældretilfredshedsundersøgelsen blev gennemført med 
tilfældigt udtrukne forældre på skolen. Undersøgelsen 
viste generel tilfredshed blandt forældrene, men den giver 
anledning til at skolebestyrelsen gerne vil gøre 
forældretilfredsheden endnu bedre. 
 
Forældres tilstedeværelse på skolen eller rammer for 
forældre kan hente og bringe deres børn. 
Skolen har, i corona-tiden, haft erfaringer med at forældre 
ikke i udgangspunkt kunne komme ind på skolen. Dette 
lavede Kirsten et oplæg omkring til mødet. Oplægget gav 
anledning til drøftelse af forældres tilstedeværelse og 
mulighed for at hente og bringe deres børn.  
Kommunalbestyrelsen vil lave en ramme for retningslinje, 
som skolebestyrelsen og skolen derefter skal formulere 
princip omkring. 
 

2. National trivselsmåling (2 bilag) Der er lavet national trivselsundersøgelse i alle klasser i 
april, efter 3 måneders hjemsendelse. Resultatet er kun 
lidt dårligere end året før, hvilket er tankevækkende, 
grundet hjemsendelserne.  
To årgange har generelt bedre trivsel end de øvrige. Det 
er to årgange hvor der har været særligt fokus på trivsel 
og på medbestemmelse, hvilket er tydeligt i 
undersøgelsens resultater.  
 
Skolen har haft meget fokus på elevers trivsel siden 
corona-hjemsendelserne, men der er fortsat meget at 
gøre, bl.a. omkring forældresamarbejde. 
 
Konklusion: 

 Skolebestyrelsen vil fortsat have fokus på trivsel og 
det sociale efterslæb 



 Skolebestyrelsen vil have fokus på efterslæb i 
forhold til samarbejdet med forældre, og arbejde 
med hvordan samarbejdet kan blive inddragende. 

 Skolebestyrelsen vil have fokus på hvordan der 
kan arbejdes med både at tage konflikter blandt 
børnene alvorligt samtidig med at der er en respekt 
for at disse skal løses i skolen, sammen med 
børnene, hvis det overhoved er muligt 

 

 Meddelelser (O): 
 

 

3. 
 

a) Elevråd Elevrådet vil gerne sætte fokus på at hjælpe rengøringen, 
sådan at der generelt bliver renere på skolen, og i særlig 
grad på toiletterne. 
Elevrådet vil arbejde for at cykelstativerne også får plads 
til mountainbikes. Dette er i samarbejde med teknisk 
serviceleder. 
 

 b) Formanden 
 

 Ingen meddelelser 

 c) Børne- og Undervisningsudvalg 
 

Budgettet for 2022 er vedtaget.  
Der er sat midler af til at afprøve to-lærer-ordning i 
indskolingen. Der er også sat midler af til at arbejde med 
selvværd blandt børn. 
 
NEXT – Sydkystens Gymnasium er et af de gymnasier 
hvor Folketinget har besluttet at der ikke skal optages 
elever på STX i 2022. Det er håbet at det kan bruges til at 
genstarte gymnasiet.  
 

 d) Skoleledelsen 
 

Skolen er vendt tilbage efter efterårsferie til en by med 
corona.  
Der er øget test på skolen, med 0. dags-test når nogen er 
smittet, og besked om at forældre skal PCR-teste på 4. og 
6. dag. Der er restriktioner der beskriver at årgange ikke 
skal blandes med andre årgange. 
 
Der er gennemført MUS med alle medarbejdere. Lige nu 
er der 3i1 undersøgelse blandt skolens medarbejdere. 
 
11. november er der info-møde for kommende 
skolestartere til 0. klasse, og derefter starter 
indskrivningen. 
Der er fortsat venteliste til nuværende 0. klasse. 
 

 e) SFO 
 

 Fritidsklubben har nu lidt flere medlemmer end ved 
skolestart, hvilket er rigtig godt. 
Skolegårds-SFO’en er begyndt at blive mærket af koldere 
og vådere vejr. Coronarestriktioner hvor man skal forsøge 
at holde årgange adskilt er også vanskelig.  
Byggeriet er udskudt grundet mangel på byggematerialer, 
og ibrugtagning forventes i februar. 

 f) Medarbejderne Stor tak til skolebestyrelsen for opmærksomheden på 
Lærerens Dag – fra alle personaler. 



 

 g) Udvalgene 
 

Der belv nedsat et lille udvalg bestående af Dorte Jensen 
og Lise Agi som handler om forældrekommunikation 
omkring efterslæbet efter corona i forældresamarbejde. 

4. Eventuelt (O)  Der registreres hvem der har været i klubben, også dem 
der kommer udefra. 
Nuværende corona-restriktioner er, at der ikke kommer 
store børn fra andre skoler i aftenklubben. 
 

5. Lukket punkt (O) 
 

 

 


