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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Lene Kjærgård, Jesper 

Jørgensen, Jens Jørgen Andersen, Louise Kissmyer, 

Mette Schmith, Emma Ravn og Kathrine Holst 

Kjær, Peter Behnk, Anders Munthe (ref.) og Kalle 

Kristensen 

Afbud Vagn Tøttrup, Tenna Agger og Thomas Leth. 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dags-

orden 

 

1. Årsberetning Beretning ved formand Michael Viskum 

Skolebestyrelsens arbejde har i 2011-12 haft fokus 

på bevarelse af Viby Skole – derudover skal næv-

nes: 

- Styring af økonomien 

- Inklusion 

- Kommunikationsstrategi for Viby Skole som 

digital skole 

- Øget samarbejde mellem undervisningsde-

len og skolefritidsdelen 

- Forbedring af udearealerne og legepladsen 

- 95 % målsætningen 

- Skolefest 

I øvrigt henvises til den skriftlige beretning 

 

2. Bestyrelsens 

konstituering 

med valg af 

formand og 

næstformand 

- Formand: Michael Viskum 

- Næstformand: Vagn Tøttrup 

3. Vedtagelse af 

forretnings-

orden og 

møderække 

for den ny 

skolebesty-

relse 

- Forretningsordenen vedtaget i uændret 

form i forhold til 2011-12 udgaven 

- Møderne planlægges forsat med at skifte 

mellem tirsdage og torsdage 

- Der planlægges forsat møder ca. 10 gange 

årligt  

- Bestyrelsen har et ønske om at der bruges 

mere tid på tema debatter 

 

4. Fokus på 

kvalitet af 

- Administrativ leder Peter Behnk orienterer 

om at der er aftalt to gange daglig rengø-
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rengøringen 

især på sko-

lens toiletter 

ring af toiletterne  

- B&Us rengøringskonsulent øger tilsynet med 

rengøringen i samarbejde med skolen 

- ”Fluer” til WC kummerne indkøbes og mon-

teres. 

- Pædagogisk indsats med henblik på ad-

færdsændring og opdragelse af eleverne til 

fornuftig brug af toiletter 

- Opfordring til at forældrene tager en snak 

med deres børn hjemme om hvordan toilet-

ter skal bruges 

- Elevrådet tager temaet op og overvejer 

hvordan en kampagne kan sætte i værk 

- Peter Behnk skriver information ud til for-

ældrene og elever 

 

5. Orientering 

om pilotpro-

jekter 

Orientering ved pædagogiskleder Anders Munthe 

 IT (Ipad og netbooks i klasser, 4.b og 5.b) – 

positive erfaring fra Ipad forsøget. Effekten ved 

Netbook var ikke den sammen – primært min-

dre opbakning og mindre prestige i udstyret 

 Generel læring: godt at have IT til rådighed når 

det passer i undervisningen og ikke når det er 

ledigt! 

 Ipad giver gode muligheder for undervisning i 

digitale medier og informationssøgning 

 Elever og forældres indstilling til at passe på 

skolens udstyr er ikke god nok – 4 enheder 

blev ødelagt. 

 Udstyret anvendes nu som: 

 Ipad – klassesæt til digitale medier 

(bookes meget) 

 Netbook – som kompenserende hjæl-

pemiddel til enkelt elever (IT-rygsæk 

etc.) 

 Camp og lejrskolekoncept for 8. årgang 

 Mange positive tilbagemeldinger efter 

Camp ugen. 

 Camp ugen er hårdt arbejde for lærerne 

 Bliver interessant at følge ”langtidseffek-

ten” 

 Camp planlægges evalueret med udsko-

lingsteamet (inkl. inddragelse af elever-
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ne) primo januar 2013 

- Projekt IT til pædagogisk personale 

 I forlængende af IT pilot projekterne ar-

bejdes der på at indkøbe Netbook/Ipads 

til det pædagogiske personale 

Baggrund:  

 Muligheder med en fælles digitalplatform 

for det pædagogiske personale på Viby 

Skole 

 Skal man løfte IT og digitale medier i 

undervisningen, skal man løfte lærerne 

og stille udstyr til rådighed 

 Når skolen ønsker et løft på digital 

kommunikation og forældre samarbejde, 

skal medarbejdere sikres nem og fleksi-

bel adgang til IT udstyr 

 Papirløst samarbejde på skolen 

 

6. Opfølgning 

på skolefe-

sten 

- Den endelige opgørelse er ikke helt på plads 

– men det skønnes at overskuddet bliver på 

mindst sammen niveau som sidst, altså 

godt kr. 9000 

- Mange positive tilbage meldinger på skole-

festen 

- Det vurderes at det er meget passende med 

skolefest hvert anden år 

- Gode elementer med de 2 diskoteker og 

forældrecaféen (live musik fra lærer band) 

- Vigtigt at billetprisen holdes på et niveau, 

hvor alle kan være med 

- Kunne man tilpasse festen, sådan at det op-

leves mere som en fest for hele skolen og 

ikke de enkelte klasser? 

- Det kan overvejes at lægge et tema ned-

over skolefesten  

- Bestyrelsen sender en stor tak til medar-

bejderne for deres engagerede indsats og 

deltagelse i festen – samt Lenes koordine-

ring 

  

Meddelelser  

7. Fra elevråd - Fortæller om de sidste par møder 

- I december planlægges jule happening 
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- Rådet overvejer at sætte gang i en kam-

pagne, fx sundhed eller hvordan toiletter 

skal bruges 

- Ønske om at der gøres noget ved cykel par-

keringsforhold for eleverne – der er ikke 

plads nok til cyklerne 

- Udfordring med at toiletterne låses op ude 

fra, når man er på toilet – ekstra lås øn-

skes! 

- Der spørges fra elevrådet til emneuge kon-

ceptet ”Vibstrup” (minisamfund) – kommer 

det igen? 

  

8. Ledelsen - Skoleleder Kalle Kristensen er frem til 1. 

december forsat også tilknyttet Høj-

vangskolen  

 

Konkrete sager  

 - I.a.b. 

Eventuelt  

 - I.a.b. 

  

Bemærkninger  

 


