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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Kristian T. Hansen, Jan Schønewolff, Louise 

Mortensen, Mette W. Schmidt (næstformand), Kent Sandholt, Louise 

Kissmeyer, Nada Hawa, Katrine Minke, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, 

Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Kalle Kristensen og Peter Behnk(ref.)  

Afbud Anders Munthe, Per Sørensen 

Repræsentanter fra elevrådet var ikke inviteret:  Johannes  Andreasen og 

Joanna Theimert deltog derfor ikke. 

Godkendelse af  

referat 

Godkendes på næste ordinære bestyrelsesmøde 

Punkter til dagsorden 

1. Ny ledelses-

struktur 

Præsentation af fremtidig ledelsesstruktur på Viby Skole  

Kalle Kristensen præsenterede fremsendt udkast til ny ledelsesstruktur 
som forventes sat i drift når der er komplet ledelsesteam på Viby Skole, 
forventeligt omkring 1. november. 
 
Blandt begrundelserne for den nye model er: 

 Ledelse tættere på 

 Krav om øget læring 

 Krav om øget trivsel 
 

Endvidere understøtter den nye model den nye ledelsesstruktur i højere 

grad en sammenhængende hverdag for børn i skole og fritidsdel samt 

bedre muligheder for samarbejde i lokaldistriktet. 

 

2. Diskussion Diskussion og Skolebestyrelsens holdning til punkt 1. 

Kalle Kristensen og de øvrige ledelsesrepræsentanter besvarede spørgs-
mål i forhold til skitsen, og der var diskussion af fordele og ulemper i for-
hold til den præsenterede struktur. 
 
Skolebestyrelsen gav en positiv tilbagemelding på den fremlagte model. 
Det blev præciseret at der er fokus på, at den kommende indskolingsle-
der har indsigt og erfaring i forhold til både fritidsdel og undervisningsdel. 
I det omfang der er mangler i kvalifikationer og erfaring skal der være 
fokus på at kompetencerne gøres dækkende. 
 

Skolebestyrelsen har godkendt den nye model med forventet start 1. 

november 2015. 

 

Det blev aftalt at Kalle Kristensen fremsender bilag med beskrivelse og  

begrundelser for den fremlagte ledelsesstruktur. 

 

Eventuelt - I.a.b. 
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