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1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger
2.: Status og opfølgning på valget til skolebestyrelsen
10 kandidater meldte sig. Der har været afholdt møde med kandidaterne,
hvor der blev indgået en aftale om fredsvalg. Herunder en aftale om at
suppleanter (også for elev og medarbejder repræsentanter) er
velkommen til bestyrelsesmøderne og kan deltage i eventuelle
arbejdesgrupper under skolebestyrelse.
3. juni samles kandidaterne for at fordeler bestyrelses og suppleant
pladser mellem sig. Alt tyder på, at der kan sammensættes en god
bestyrelse der repræsenterer skolen bredt (forældre repræsentanter for
indskoling, mellemtrin og udskoling).
3.: Nyt fra elevråder - Frederikke fortalte om elevrådets arbejde, bl.a. er der
fundet ny formand og næstformand for elevrådet. Sidste "arbejdsopgave"
for elevrådet er den afsluttende elevrådstur (denne gang til Djurs
Sommerland).
4.: Næste skoleår i forlængelse af reformen:
Udarbejdelse af principper for skolen drift
• Princip om holddannelse
• Princip om lektiehjælp
Debat i bestyrelsen, på baggrund af rundtsendte bilag. På denne baggrund
udarbejder skoleleder Kalle Kristensen de endelige principper for
holddannelse og lektiehjælp.
Debat: principper for samarbejde med lokalsamfundet
• Input til ledelsens arbejde med et udkast til princip. På denne
baggrund udarbejder skoleleder Kalle Kristensen og pædagogisk
Leder Anders Munthe et udkast.
Status på valgfag - hvilke fag oprettes. Kort status fra pædagogisk leder
Anders Munthe
Debat: evaluering af reformen - hvordan og hvornår?

• År 1 bliver et øve år, er det vigtigt at kunne fange tendensen og være
hurtige til at stille om - hvis/når det bliver nødvendigt.
• Mulig model: på baggrund af folkemøde 3, fx i december 14 gennemføres en række fokusgruppeinterview af elever, forældre og
personale. Evt. suppleret med elektronisk spørgeskema - på centrale
temaer i reformen, fx bevægelse, understøttende undervisning, etc.
• Bestyrelsen sætter "status" på reform på som fast punkt på
bestyrelsesmøderne i kommende skoleår.
5.: Orientering om ny brochure for SFO - ved SFO-leder Thomas Leth,
formålet er at fortælle om SFO tilbuddet på Viby Skole efter august 2014 når den nye folkeskolelov træder i kraft. Se www.viby-skole.dk (under
punktet SFO) eller opslagstavlerne på intra.
6.: Orientering om den kommende udbygning af skolen - ved skoleleder
Kalle Kristensen, dels om flytning af SFO afdeling fra Grundtvigsvej til Kirke
vej. Der udover ønskes en mulig fritidsklub på Viby Skole tænkt ind i
byggeri i forbindelse med SFO flytningen.
7.: Orientering fra ledelsen
• Fagfordelingen er nu afsluttet for kommende skoleår - skemalægning
starter i kommende uge.
• Ansættelsessamtaler for 2 lærerstillinger onsdag den 4. juni.
8.: Meddelelser - intet at bemærke
9.: Konkrete sager
10.: Eventuelt
• Første møde i Viby Skoles kulturforeningen er i kalenderen.

