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1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger
2.: Orientering om de nye styrelsesvedtægter - herunder valg til
skolebestyrelsen og høringssvar
Orientering ved skolebestyrelses formand Michael Viskum, herunder
gennemgang af indsats høringssvar til Aarhus Byråd om
styrelsesvedtægter for skolebestyrelsernes arbejde i kommunen. Blandt
andet betyder det at den enkelte skole får stor indflydelse på
valgprocedure, størrelse og sammensætning af skolebestyrelsen på
skolen. Med den nye styrelsesvedtægt bliver det muligt at nedlægge
SFO forældrerådet og i stedet sikre at repræsentation af denne del af
skolen ydelse i skolebestyrelsen.
Det er skolebestyrelsens indstilling, at der forsat skal være et SFO
forældreråd på Viby Skole.
Bestyrelsen debaterede forskellige tanker og muligheder for
sammensætning af skolens bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der forud for næste
bestyrelsesmøde, udarbejder et forslag til "principper for valg og
sammensætning af skolebestyrelsen på Viby Skole".
Arbejdsgruppens medlemmer er: Jens Jørgensen Andersen, Mette
Schmidt, Frederikke Jørgensen og Poul Helge Andersen
3.: Orientering om forslag til udmøntning af RULL midler:
Børn & Unge har indstillet til Aarhus Byrådet, at blandt 25 RULL projekter,
skal SFO afdelingen på Grundtvigsvej flyttes ind på skolen. Vedtages
dette af byrådet betyder det, at der skal bygges, hvad der svarer til 4
store fleksible undervisningslokaler på skolen (bygge sum kr. 4,6 mio.)
Projekterne gennemføres, i endnu ikke fastlagt rækkefølge, i perioden
2015 til 2017.
Byrådet regner med at tage stilling til den samlede RULL udmøntning,
august 2014
Skoleleder Kalle Kristensen og skolebestyrelsesformand Michael Viskum
udarbejder høringssvar til RULL udmøntningen.

4.: Folkeskolereformen: Introduktion til og kort overblik samt konkrete
overvejelser vedr.:
• Mødefora og struktur
• Understøttende underning
• Frikvarter
• Konstant faglig udvikling
• Ny indskolingsmodel og den hele skoledag
• Bevægelse i undervisning
5.: Kommunikationsstrategi i forhold til folkeskolereformen - punktet
udsættes til næste bestyrelsesmøde.
6.: Kort orientering om arbejdet med den "åbne skole" (Michael og Peter) udsættes
7.: Orientering fra ledelsen
8.: Meddelelser og nyt fra elevrådet
• Vellykket jule event
• Generelt godt gang i arbejdet
• Planlægning af fastelavn arrangement godt i gang
• Udfordringer omkring windows 7 på PSC computer.
9.: Konkrete sager
• I.a.b.
8.: Eventuelt
• Desværre er Viby Skoles projekt "Drøm på skolegården" ikke blevet
udtaget til at få penge til en ny skolegård. Arbejdet med at skaffe
alternativ finansering i gangsættes.

