
Referat: 
31. oktober 2013 

Protokol: 

Tilstede: Michael Viskum (formand), Lene Kjærgaard, Louise Kissmeyer, 
Vagn Tøttrup Thomas Leth, Peter Behnk, Anders Brauer, Jesper Jørgensen, 
Jens Jørgen Andersen, Poul Helge Andersen, Tenna Agger, og Anders 
Munthe (ref) 

Fraværende: Mette W. Schmidt, Frederikke Jørgensen og Kalle Kristensen 

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

2.: Årsberetning for skolebestyrelsens arbejde 

Formand Michael Viskum gennemgik kort forslag til årsberetningen for 
skole bestyrelsens arbejde. Fx nævnes forårets lockout af lærerne og 
efterfølgende politiskaftale om en reform af folkeskolen. 

"Drøm på skolegården" har også for bestyrelsen været en stor del af 
årets arbejde.  

Bestyrelsen har gennem året prioriterer og afsat tid til debat om 
forskellige indsatsområdet - fx kommunikation og ny hjemmeside inkl. 
FaceBook og endnu tætter samarbejde med Viby Dagtilbud. 

Skolens gode økonomi har mulig gjort at timetal og lektionsplan blev op 
justeret til indeværende skoleår. 

Bestyrelsen godkendte beretningen 

3.: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem SFO-forældrerådet og 
Skolebestyrelsen 

Formand Michael Viskum gennemgik kort de tilpasninger i 
samarbejdsaftalen som SFO forældreråd, i samarbejde med 
skolebestyrelsesformanden, har udarbejdet. 

Bestyrelsen godkendte den nye aftale - uden bemærkninger. 

4.: Innovationspulje - Skolen har fået midler fra innovationspuljen - konkrete 
forslag ønskes. 

Administrativ leder Peter Behnk rammesatte punktet, i forhold til 
projektet om en undersøgelse af hvordan lokalsamfundet kan komme 
tætter på skolen. 

Ide udvikling og debat i bestyrelsen. 

Ønske om etableringen af et bruger råd - hvis opgave det er at 
faciliteter behov og mulighede. 

Handling: via Facebook/forældre Intra samt interessent listen fra "Drøm 
på skolegården": finde frem til mulige intersenter og medlemmer i en 
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bruger råd - tag udgangspunkt i teksten i ansøgningen til 
innovationspuljen. De der melder ind, inviteres til et opstarts og ide 
møde. Michael, Peter, Vagn og Thomas sætter sig sammen. 

5.: Skolereform, debat: 

Formand Michael Viskum rammesætte punktet og satte gang i 
debatten, udfra en oversigt over dele af folkeskole reformen. 
Bestyrelsen opfordres til at komme med input til hvilke dele af reformen 
bestyrelsen ønsker at belyse. 

Generel debat om reformen og implementering på Viby Skole, der 
udover kort information om: 

• Aktuelle tiltag: 
• Ledelsen arbejder på at indsamle fakta og danne overblik over 

reformen. 
• Øget samarbejde med Aarhus Musikskole 
• Inddragelse af personalet - primært fra januar og frem. 
• Øget samarbejde mellem undervisning og SFO. 
• Kommunal IT ordning for pædagogisk personale  

• Tanker om nyt valgsfagskoncept 
• Fremtidens frikvarter. 
• Overvejelser vedr. personalearbejdspladser 

6.: Orientering fra ledelsen: 

Det er en stor omstillingsproces skolen er i gang med, i forbindelse med 
reform af folkeskolen. Personalet er naturligvis usikker på hvordan det 
hele kommet til at se ud fra august 2014. Men der er forsat et godt og 
tillidsfuldt samarbejde med alle personalegrupper og en fællles vilje til at 
udnytte de mange muligheder i reformen til at gøre Viby Skole til en 
endnu bedre skole for eleverne at lære på og et godt sted at være 
medarbejder på. Bestyrelsen udtrykker stor respekt for den proces 
skolen er i gang med og anderkendelse af at medarbejder står midt i en 
meget stor omstilling af deres arbejdsliv. 

7.: Meddelelser og nyt fra elevrådet 

• Elever valgt til B&U byrådet - super flot forløb. To elever fra Viby Skole 
er valg ind i byrådet. 

8.: Konkrete sager 

Intet at bemærke 

9.: Eventuelt 

Jesper Jørgensen udtræde af bestyrelsen som med arbejder 
repræsentant - i stedet indtræder Poul Helge Andersen. En stor tak til 
Jesper for arbejdet i bestyrelsen.
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