Referat: Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole
07.05 2013

Protokol
Tilstede

Michael Viskum (formand), Lene Kjærgård, Jesper
Jørgensen, Louise Kissmyer, Emma Ravn, Kathrine
Holst Kjær, Vagn Tøttrup, Mette Schmith, Elna Larsen, Tenna Agger, Thomas Leth, Anders Munthe
(ref.) og Kalle Kristensen

Afbud
Godkendelse af

Jens Jørgen Andersen og Peter Behnk
Godkendt, i.a.b.

referat

Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Punkter til dagsorden
1. Opfølgning
på skolekon-

Orientering ved skoleleder Kalle Kristensen
-

flikten

I alt 18 skoledage varede konflikten – 12 tjenestemænd og ledelsen var på skolen i alle ugerne.

-

Efter lockouten er lærerne kommet godt tilbage
på skolen og har på fornem vis taget fat på arbejdet, og vist stor vilje til at forsætte det godet
samarbejde med ledelsen om forsat at drive god
skole på Viby Skole.

-

I lovindgrebet ligger der en mulighed for at lave
lokale eller kommunale aftaler om arbejdstiden –
eneste krav er, at aftalerne ikke må stride direkte mod intentionerne i lov teksten.

-

Bestyrelsen roste lærerne for tonen og den måde
konflikten er håndteret, ikke mindst i forhold til
eleverne.

Aflyst undervisning ifb. lockout.
-

I Aarhus er der indgået en aftale mellem B&U,
lærerforeningen og skolelederforeningen om, at
de penge der er sparet i lærerløn, i rimeligt omfang bruges til at kompensere for de aflyste timer. For bh.kl. til 8.klasse vil dette blive indarbejdet i timeplanerne for det kommende skoleår.

-

Der er udarbejdet særlige planer for nuværende
9. klasser.

2. Kommende
skoleår

Personale situationen – orientering ved Kalle Kristensen
Lærerbemanding: 3 fratræder (opsigelse, og 2 på
pension)
1 ansættes, 1 kommer tilbage fra barsel
-

Referent:
Pædagogisk Leder:
Anders C. Munthe
Telefon:
8713 9160
E-post:
amunt@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.viby-skole.dk

Viby Skole
www.viby-skole.dk

Forslag til timefordeling
-

For første gang i flere år har skolen et økonomisk råderum. På den baggrund har bestyrelsen og ledelsen besluttet at tilføre flere timer til timefordelingen i det kommende
skoleår. Ledelsen har udarbejdet et forslag,
som bestyrelsen godkendte.

Tiltag/indsatser

3. Drøn på skolegården

-

Fagligt støtte team

-

Valgfag

-

Ny indskoling

Orientering ved Vagn Tøttrup, Louise Kissmyer og
SFO-leder Thomas Leth
-

Viby Skoles skolegårdsprojekt er udvalgt
blandt 105 projekter til at gå videre.

-

Viby Skole har fået op til kr. 100.000 af
RealDania, for at kunne deltage i en konkurrence om medfinansiering af op til 2
mio. til ny skolegård.

-

Udvalget havde den 7. maj været på den
første idé konference.

-

Vision: Viby skole som lokalsamfundets
samlingssted.

-

Frem til december 2013 skal projektet videre udvikles og derefter indsendes til bedømmelse.

Meddelelser
4. Fra elevråd

-

I.a.b. da også elevrådet har været lockout.
Dog findes der ny formand og næst formand 8. maj.

5. Ledelsen

-

Der arbejdes på at indhente det forsømte i
forbindelse med lockouten.

Konkrete sager
-

I.a.b.

-

Ledelsen overvejer at holde ”åben for ældre

Eventuelt
morgenkaffe” en fredag morgen pr. måned
fra 0730 til 0830 – hvad tænker bestyrelsen
om det?
-

Andre tiltag, til at få forældrene tættere på

Viby Skole
www.viby-skole.dk

bestyrelsen?
-

Til kommende møde skal datoer for næste
skoleårs bestyrelsesmøder og Viby Marked
fastsættes.

Bemærkninger

-

Mødet den 28. maj aflyses, næste møde er
der med 20. juni.

