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Punkter til dagsorden
1. Regnskabs-

Orientering ved administrativ leder Peter Behnk og

afslutning

SFO leder Thomas Leth

2012



SFOs forventet årsresultat kr. 235.000 (overflyttes til ak. opsparing).



Undervisningen forventet årsresultat kr.
502.000



Viby Skoles gæld er dermed afviklet.



Bestyrelsen godkender det samlede resultat og
giver samtidigt udtryk for at resultatet er flot
og retter tak til skolens medarbejdere, der alle
har bidraget til, at det positive resultat kunne
nås.

2. Budget 2013

Kort gennemgang af budget 13/14 – forklaring til

samt aktivi-

enkelte poster.

tetsniveau



for næste
skoleår

Bestyrelsen stiller spørgsmål til enkelte budgetposter.

Skolebestyrelsens holdning til hvor et evt. økonomisk råderum bedst bruges i 2013/2014.


Fleksibel ekstra pædagogisk resurse, der kan
tilknyttes klasser, hvor der i en periode er behov for det.



Hold fokus på efteruddannelse og skoleudvikling.



Skolegårdsfornyelse – ”Drøn på skolegården”,
og skolens fysisk rum som helhed.

3. Tids- og
handleplan
for SFO



Udvikling af digital læring.



Fokus på lavt personale fravær.

Orientering ved SFO-leder Thomas Leth


Referent:
Pædagogisk Leder:
Anders C. Munthe

Viby Skoles SFO har haft et højt sygefravær,
primært grundet ikke arbejdsrelateret fravær.

Telefon:
8713 9160
E-post:
amunt@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.viby-skole.dk

Viby Skole
www.viby-skole.dk

Ses bort fra dette fravær, ligger sygefraværet i
SFO under by kommunegennemsnittet.

4. Indsatsom-



Handleplan udarbejdet.



Inklusion – evt. men særligt fokus på faglig

råder for

inklusion og undervisningsdifferentieringen.

kommende



Kommunikation

skoleår



Ny indskoling



95 % målsætning



Pædagogisk rådsmøde afholdt – grundlag for

5. Status på
udkast til ny
indskolings-

samarbejdet


model

Studiebesøg på Kragelundskolen og Lisbjergskolen.



Arbejdsgruppe nedsat



Konkrete tiltag pr. august 13, planlægges på
baggrund af input fra besøg og mødeaktivitet.

Meddelelser
1. Fra elevråd



Elevrådet har debatteret forskellige undervisningsformer – og er generelt glade for variation
fx sammen med parallelklasser.



Ungebyråd – sættes snart i søen for kommende
skoleår, kampagne for deltagelse?

2. Ledelsen



Orientering og beredskab ved evt. lockout af
lærerne pr. 1/4.



Til kommende skoleår får Viby Skole 2 bh. kl.



Orientering og lærerbemanding til kommende
skoleår



Personale dag den 31/8 sat i kalenderen



I.a.b.

Konkrete sager
Eventuelt
-

Kort orientering om Camp BU – væsentlig
ændring i koncept fra B&U side, derfor falder vi tilbage til den oprindelige lejrskole aftale vedr. udskolingen.

Bemærkninger

-

Punkt til kommende møde: rygeregler for
elever – skal de revideres efter Aarhus
kommunes nye rygeregler?

-

Punkt til kommende møde: Lejrskolekoncept for Viby Skole.

