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1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger
2.: Status og opfølgning på valget til skolebestyrelsen

8913 9160

P.t. har 3 bestyrelsesmedlemmer valgt at genopstille - 1 til 2 andre
kandidater har meldt sig på banen også.

E-POST

Samlet skal der være 7 forældrerepresentanter

vib@mbu.aarhus.dk
WEB

www.viby-skole.dk

Skoleleder Kalle Kristensen og formand Michael Viskum skriver til
samtlige forældre, med information om skolebestyrelsen og opfordring til
at stille op.
3.: Orientering om ny organisering på FU-området
Aarhus byråd er i gang med at vedtage en ny struktur for FU-området
(klubber og ungdomsskolen), herunder tilbud om at alle skoler skal
have tilbudt at have egen klub.
Konkret skal Viby Skole derfor tage stilling til, om vi ønsker at få vores
egen klub.
Der udtrykkes stor anderkeldelse af AKVA 2000s arbejde og indsats, og
ser store muligheder i et endnu tætter samarbejde mellem skole og
klub.
Umiddelbart er det skolebestyrelsens indstilling af Viby Skole ønsker at
få sin egen klub på skolen.
Der udarbejdes et høringssvar til byrådet.
4.: Næste skoleår i forlængelse af reformen:
• Valgfagshold - kort orientering om status på projektet.
• Lejrskoler med eller uden overnatning?
• Debat i bestyrelsen, i forhold til pædagogiske konsekvenser af
arbejdstidsaftalens regler om afspadsering.
• Bestyrelser ser pædagogiske udfordringer ved reglerne omkring
afspadsering i forbindelse med lejrskoler. Bestyrelsen er indstiller
på, at der i skoleåret 2014/15 gives mulighed for at gennemføre

lejrskoler, forudsat at der kan findes fleksible og pædagogisk
forsvarlige aftaler omkring den enkelte medarbejdes om afvikling
af afspadsering.
• Bestyrelsen ønsker at følge dette tæt, og vil evaluerer erfaringerne
i foråret 2015. Ikke mindst med fokus på arbejdsbelastningen af
de medarbejder, der skal vare tager opgaverne tilbage på skolen,
mens lejrskoler og afspadsering afvikles.
5.: Udarbejdelse af principper for:
Baggrundsdebat i forhold til udarbejdelse af principper for:
• Holddannelse og faglig fordybelse
• Lektiehjælp
På baggrund af debatten, udarbejder ledelsesteamet udkast til
principper for Lektiehjælp og Holddannelse til kommende
bestyrelsesmøde
6.: Orientering fra ledelse
Viby Skole har truffet aftale med 2 lærere, 1 børnehaveklasseleder og
2 pædagoger om ansættelse fra kommende skoleår. Der skal
derudover ansætte 1 eller 2 lærere og 1 pædagog til
specialklasserne.
7.: Meddelelser og nyt fra elevrådet
• Kort status om elevrådets arbejde, bl.a. er elevrådet ved at planlægge
de sidste aktiviter i dette skoleår - ikke mindst valg til det kommende
elevråd.
8.: Konkrete sager
9.: Eventuelt
• Den 29. april er der ordinær kvalitetssamtale på baggrund af
Kvalitetsrapporten for Viby Skole med Områdechef Tina Maagaard.

