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Protokol  

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

Louise Kissmeyer, Louise Mortensen, Mette W. Schmidt, Kent 

Sandholt, Joanna Theimert, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Lene 

Kjærgaard, Thomas Leth, Peter Behnk, Kalle Kristensen og An-

ders Munthe (ref.)  

Afbud Per Sørensen, Nada Hawa, Johannes Andreasen og Katrine Min-

ke 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

- Kort orientering om det afholdte fastelavns arrangement. 

- Eleverne peger på udfordringer ved den understøttende un-

dervisning – opfordring fra bestyrelsen til at eleverne går i 

dialog med klasseteamet. 

- Elevrådet opfordres til at gå med i udvalget der planlægger 

Vibstrup (mini Samfund/temauge) 

2. Økonomi Administrativ leder Peter Behnk og SFO leder Thomas Leth gen-

nemgår kort det foreløbige regnskab for 2014. 

- Undervisningsdelen kommer ud med et forventet underskud 

på ca. kr. 490.000.  

- Kr. 250.000 – forklares med et hensat beløb til et pro-

jekt med VIA (TIPS midler) 

- Kr. 240.000 – forklares med tilkøb af ekstra Wi-fi på 

skolen, ombygning af lokaler og etablering af perso-

nale arbejdspladser. Samt øget udgifter til vikarvirk-

somhed – som konsekvens af folkeskoleloven - og 

øgede udgifter til børn i specialpædagogiske tilbud. 

- SFO delen kommer ud med et underskud på kr. 290.000. 

Dette underskud var planlagt i forhold til budget for 2014. 

- Det bemærkes af bestyrelsen at SFO i det store og 

hele er lykkes med at fastholde børnetallet i SFO. 

Administrativ leder Peter Behnk og SFO leder Thomas Leth gen-

nemgår kort budget for 2015. 

- Budget rammer for 2015 er lidt større end 2014 – dette skyl-

des fuld indfasning af folkeskoleloven, samt den ekstra bør-

nehaveklasse og specialklasse. 

- Debat om IT budget og strategi. 

- Bestyrelsen godkender budget 2015 for undervisningen – 

men ønsker samtidigt at få udarbejdet en strategi for IT ind-

køb. 

- Budget 2015 for SFO – godkendt. 
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3. Orientering 

om ekstraor-

dinær kvali-

tetsrapport 

Orientering ved skoleleder Kalle Kristensen  

- Kort redegørelse for baggrund og data grundlag for den eks-

traordinære kvalitetsrapport – udarbejdet jf. krav i folkesko-

leloen. 

- Fremover bliver kvalitetsrapporten omdrejningspunkt i skolen 

mål- og kvalitetsstyring. 

- Med den nye folkeskolelov flyttes fokus fra undervisnings mål 

og over på den enkelte elevs faglige udvikling. 

- Personalet og ledelsen på Viby Skole, ønsker parallelt med 

arbejdet mål og kvalitetsstyring, forsat at fastholde et fokus 

på blandt andet almendannelse, trivsel og robusthed. 

4. Tema: ”Mere 

bevægelse i 

skoledagen” 

Status og debat 

- Kort status fra personalet. 

- Skolebestyrelsen udtrykker stor anerkendelse for det ar-

bejde personale allerede nu har nået, i forhold til øget be-

vægelse i undervisningen og ønsker at være positive med-

spiller i det videre arbejde med og udvikle af bevægelses 

elementer ind i undervisningen/skoledagen. 

- Efterfølgende debat i bestyrelsen. 

- Hvilke mål ønsker vi, at bevægelsen i undervisningen skal 

opfylde på Viby Skole – ”systematik og fokus”? 

- Hvordan kan vi i kommende skoleår – komme lidt længere 

med at implementerer bevægelse i undervisningen? 

- Hvordan kan fx fysioterapeuter eller andre fagpersoner 

inspirerer os og ”skubbe” til måde vi tænker bevægelse i 

skolen? (Kan B&U spille med på denne bane?) 

- Skolebestyrelsen ønske løbende feedback på den videre 

udvikling. 

Meddelelser 

5. Ledelsen - I.a.b. 

Konkrete sager - Kort orientering ved skoleleder Kalle Kristensen. 

Eventuelt - I.a.b. 

Bemærkninger - Bestyrelsen påtænker at tage den understøttende undervis-

ning op som tema, på næste bestyrelsesmøde. 

- Bestyrelsen ønsker at følge op på IT strategi – både på kort 

og langt sigt (både pædagogisk og økonomisk). 

 


