
Referat: 
Protokol: 

Tilstede: Michael Viskum (formand), Lene Kjærgaard, Louise Kissmeyer, 
Vagn Tøttrup, Mette W. Schmidt, Thomas Leth, Peter Behnk, Frederikke 
Jørgensen, Anders Brauer, Jesper Jørgensen, Tenna Agger, Anders Munthe 
(ref) og Kalle Kristensen 

Fraværende: Jens Jørgensen Andersen og Annette Rasmussen 

1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger 

2.: Status på budget 

Orientering ved administrativ leder Peter Behnk - generelt følger forbrug 
ganske udmærket budget. Enkelte poster er lidt mindre end forventet 
andre lidt højre - alt i alt udligner det hinanden. 

Elevtal pr. 5. sep. følger det forventede, endda lidt til den positive side. 

Efterhånden som det bliver muligt, indkøbes ekstra grej i forhold til en 
"ønskeseddel". 

SFO leder Thomas Leth orienterer om budget - SFO følger budget som 
forventet og hænger fint sammen. 

3.: Status på "drøn på skolegården" 

Første workshop (for eksterne interessenter) gennemført - stort fremmøde 
og mange ideer til det videre arbejde. 

7/10 afholdes anden workshop (for skolens elever og personale). 

Projektbeskrivelsen skal indsendes til bedømmelse af "Drøm på 
skolegården" primo december 2014. 

4.: Tema: Folkeskolereformen 

Efter kort oplæg fra pædagogisk leder Anders Munthe, debat og ide 
udvikling om: 

• Understøttende timer 
• Samarbejde med klubber, erhvervsliv, foreninger, etc. 

5.: Nyt fra elevrådet 

• Elevrådet er godt i gang med arbejdet, er glade for at der er sat gang 
i udskiftning af stole og borde.Og ser frem til at deltage i arbejdet 
omkring "Drøn på skolegården" 

• To elever fra Viby Skole stiller op til "Børne byrådet" - elevrådet 
arbejder på at støtte op om kandidaterne og den elektroniske 
afstemningsproces. 

6.: Tiltrækning/fastholdelse af elever i skoledistriktet med fokus på 0 til 6 år 
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Besøg af dagstilbudsleder Connie Sørensen. 

Skoleleder Kalle Kristensen rammesætter temaet.  

Debat med gode forslag og ide udvikling. Skolens skal sikre det gode 
samarbejde mellem dagtilbud og skolen - og være behjælpelig med at 
sætte rammerne og få "traditioner" i gang. Der er stor interesse for og vilje  
til endnu tætter samarbejde. 

• Børnehaverne bruger skolens facilitet (bibliotek, faglokaler, 
billedkunst, musik, naturfag i parken. etc.). 

• Hjemmeside og Facebook som informations indgange til Viby 
Skole. 

• Børnehaverne kommer og deltager i fx idrætstimerne - 
skolens elever er værter for børnehave børnene, etc. 

• Skolen deltager forældremøder i børnehaverne. 
• SFO personale kommer på besøg i børnehaverne. 
• Forældrekursus: Fokus på læsning og skole parathed. 
• Det er fagligheden der er vigtig for mange forældre, når de 

vælger skole. 
• Skolen skal være mere synlig i børnehaverne. 
• Kan man tænke forældre inddragelse med ind i udvikling af 

børnehaveklasse setup efter reform 2014. 
7.: Orientering fra ledelsen 

8.: Meddelelser 

9.: Konkrete sager 

10.: Eventuelt 

Kort orientering om at repræsentanter fra Viby Skole deltog i stiftende 
møde i "Viby fællesråd" 

Kort opfølgning på Viby Marked - kr, 2750 i overskud (går til 
elevrådetsarbejde) - tak til de mange der deltog og bidrog positivt, 
elever, forældre, gæster og personale.
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