
Referat: 
1.: Protokol: 

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

Fraværende: Jens Jørgen Andersen, Annette Rasmussen, Tenna 
Agger, Frederikke Jørgensen og Anders Brauer  

Godkendelse af referat: I.a.b. 

Punkter til dagsordenen 

2.: Drøn på skolegården 

Orientering ved SFO-leder Thomas Leth og administrativ leder Peter 
Behnk, om den forsat løbende proces frem mod deadline for 
projektbeskrivelse til konkurrencen (december 2013). 

Første workshop afvikles 11. september (for samarbejdspartner og 
lokalsamfundet).  

3.: Skoleporten - ny hjemmeside 

Administrativ leder Peter Behnk orienterede om processen med 
udvikling af ny hjemmeside og viste status eksempel på siden. 

Bestyrelsen kom med input til tilpasninger og indhold på siden - dette 
tages med i det videre arbejde. 

Hjemmesiden åbnes hurtigst muligt Efter følgende vil siden løbende 
blive evalueret og revideret. Da hele den tekniske platform bag 
hjemmesiden er helt ny, må tekniske udfordringer forudses. 
Hjemmesiden vil løbende udvikles inden for rammerne af den 
tekniskeplatform 

4.: Planlægning af Viby Marked (7. september) 

Konkrete opgaver fordelt blandt medlemmerne af bestyrelsen. 

5.: Tema: Strategi i forhold til Viby Skoles fremtid  

- oplæg ved skoleleder Kalle Kristensen og formand Michael Viskum, 
med efter følgende debat og brainstorm. 

- Hvordan sikres tilgang af nye elever på kort og på langsigt? 

- Profilering af skolen - muligheder/ideer 

- Markedsføring i forhold til skoledistriktets dagsinstitutioner? 

Videre proces: frem til næste skolebestyrelsesmøde arbejder 
indskolingen videre med ideerne til tiltag. Dagtilbudsledelsen inviteres 
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til at deltage i næste bestyrelsesmøde og konkrete tiltag (på den korte 
bane) konkretiseres med henblik på implementering i dette skoleår. 
Skolens innovationsprojekt "forældrene tættere på skolen" , kan bruges 
som oplagt løftestang. 

6.: Orientering fra ledelsen 

Idrætsdag for hele skolen 30/8 

Personaledag lørdag den 31/8 

To nye lærer - er kommet godt i gang 

Den første konkrete information om "den ny folkeskole" - er så småt på 
trapperne. 

Forældre tilfredshedsundersøgelse er på trapperne (november). 

Personale trivselsundersøgelse primo oktober. 

7.: Meddelelser og nyt fra elevrådet 

Elevrådet har startet deres arbejde, men er kun lige kommet i gang - 
men er kommet godt fra start. 

8.: Konkrete sager 

I.a.b. 

9.: Eventuelt  

- hvordan organiseres skolebestyrelsens arbejde i forhold til 
folkeskolereformen?
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