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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Vagn Tøttrup, Lene 

Kjærgård, Jesper Jørgensen, Emma Ravn, Kathrine 

Holst Kjær, Louise Kissmyer, Mette Schmith, Tenna 

Agger, Anders Munthe (ref.) og Kalle Kristensen 

Afbud Jens Jørgen Andersen, Annette Rasmussen og Pe-

ter Behnk 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dags-

orden 

 

1. Pædagogiske 

indsatsområ-

der (12-13) 

Pædagogiskleder (Anders Munthe) gennemgik ind-

satserne med udgangspunkt i den Lokale Udvik-

lings Plan (LUP)  

 Lærer/pædagog samarbejde 

 Kommunikation: digital skole 

 Fællesskaber for alle – inklusion 

 Flest mulige skal have en ungdomsskole 

 Implementering af tilpasset struktur i SFO 

 Udvikling af rammer for mål og indhold i idræt 

og bevægelse i SFO 

 Udvikling af tilbud om lektiehjælp 

2. Skolefesten 

den 4. okto-

ber 

 Lene Kjærgaard orienterer om status på plan-

lægning. 

 Billet prisen sættes til kr. 25 

 Den øvrige planlægning overtages af lærer- og 

pædagogteams herfra. 

3. Lærernes 

dag 

5. oktober – ved Jesper Jørgensen  

 Bestyrelsen bakker op om dagen, men som en 

markering af det samlede personale på skolen. 

Derfor vælger Viby Skole at bruge lærernes dag 

som anledning til at fejre det samlede persona-

le. 

 Skoleleder og elevrådsformand holder tale for 

personalet. 

4. Inklusions-

møde den 

27. septem-

ber 

 Fællesmøde mellem skolebestyrelsen og SFO 

forældrerådet 

 Organiseres som en debataften suppleret med 

2 korte oplæg fra skolens AKT folk og B&U kon-

sulent Jesper Holme. 

 Ønske om et skriftligt oplæg forud for mødet – 

til forberedelse 
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 Tidsrammen: 1800 til 2000, bestyrelsesmøde 

2000 til 2100. 

 Spidning 1730. 

5. Skolebesty-

relsesvalg 

 Der er 3 pladser på valg. 

 Michael Viskum og Louise Kissmyer ønsker 

begge genvalg. 

 Michael Viskum orienterer kort om indhold af 

nye bestemmelser for skolebestyrelser i Aarhus 

Kommune. Se i øvrigt på www.aarhus.dk  

 Bestemmelsen er helt gennemfør pr. august 

2014. 

 Bestyrelsen udarbejder et kort høringssvar – 

der alt overvejende grad bakker op om forsla-

get til nye bestemmelser for skolebestyrelser 

6. Viby Marked  Samling 0900 – til opstilling 

 Marked fra 1000 til 1400 – underholdning ved 

”Tigers” kl. 1100. 

 De sidste aftaler koordineres 

  

Meddelelser  

1. Fra elevråd  I år inddrages 6. årgang i elevrådet. 

 Valg til elevråd er gennemført i alle klasser fra 

6. til 9. kl. 

 Opstartsmøde gennemføres snarest. 

 Emma, Kathrine og Kalle orienterer kort om 

deres tanker forud for elevrådsarbejdet 

2. Ledelsen  Skoleleder Kalle Kristensen er frem til efterårs-

ferien også tilknyttet Højvangskolen. 

 Nye rygeregler for ansatte i Aarhus Kommune.  

Konkrete sager  

  I.a.b. 

Eventuelt  

  Reklamer fra Fitness World? Kort debat. 

  

Bemærkninger  I.a.b. 

 

http://www.aarhus.dk/

