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sammensætning

3. Godkendelse af ændringer til forretningsordenen (bilag er fremsendt)

Viby Skole

Referat godkendt

Da Lene Bundgaard er trådt ud af bestyrelsen,
blev det aftalt at hun erstattes af suppleant Louise Mortensen.
2. behandling af ændring af §2 stk 7 i forretningsordenen. Følgende blev godkendt: ”Skolebestyrelsessuppleanter kan efter eget ønske
deltage i skolebestyrelsesmøderne og indgå i
eventuelle udvalg eller arbejdsgrupper.”

4. Nyt fra elevrådet

Oplæg fra Danske Skoleelever har givet Viby
Skoles elevråd mulighed for refleksion over dagligdagen som skoleelev. Eksempelvis efterspørger de ældre elevrådsrepræsentanter oplysning
om mål og retning med Understøttende timer.
Omkring UU-timer er der en oplevelse af at UUtimer kan anvendes mere produktivt. Kalle Kristensen: evaluering vil foregå på kommende
møde i skolens PKU-udvalg (Pædagogisk koordineringsudvalg). Kalle Kristensen har lavet aftale
med eleverne i 9A om opfølgning på udvikling i
bevægelse i undervisningen.

5. Evaluering af Viby
markedet

Et vellykket marked med god stemning og mange besøgende. Der var gode erfaringer med udlejning af borde. Overskuddet blev på kr. 4.024.
Mette Schmidt ajourførte huskeliste/indkøbslisten vedr. Viby Markedet.
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6. Udkast til princip for
samarbejde med lokalområdet (bilag er fremsendt)

Den nye styrelsesvedtægt forpligter skolebestyrelsen til at udfærdige principper for skolens
samarbejde med lokalområdet. I foråret gav
skolebestyrelsen input til sådanne principper. På
mødet blev et udkast forelagt til godkendelse i
skriftlig form. Der var diskussion omkring en
mulig tilføjelse af et overordnet mål a’la: ”derfor
vil Viby Skole satse på at være et omdrejningspunkt i lokalområdet som satser på lokalt samarbejde”. Arbejdet med etablering af Viby Skoles
kulturforening samt valgfag.nu blev fremhævet
som områder hvor der konkret arbejdes på udfarende initiativer sammen med lokale samarbejdspartnere. Kalle Kristensen reviderer udkastet og sender det til medlemmerne af skolebestyrelsen til kommentering og endelig godkendelse.

7. Godkendelse af valgfagsbeskrivelser (bilag
er fremsendt).

Beskrivelser af det faglige indhold for skolens
valgfag blev fremlagt til godkendelse. Kompetencemål for Camp BU bliver tilføjet efterfølgende. Der var ros til de nye fag og initiativet omkring valgfag.nu.

8. Diskussion og beslutning om mulig etablering af centralt placeret
køleskabe.

9. Diskussion af princip
for forældreansvar (inspirationsmateriale
fremsendt)

Der har været flere henvendelser fra forældre,
der ønsker opstilling af køleskabe til børnenes
madpakker. Ikke mindst i forlængelse af den
længere skoledag er der flere der ønsker dette.
Som muligheder for køleskabe blev nævnt centrale placeringer af et antal køleskabe, placering
i klasserne, alternativt køletasker i klasserne. Det
blev besluttet at indkøbe et par køleskabe til
central placering til afsøgning af det reelle behov. I sammenhæng hermed udsender Michael
Viskum retningslinjer for ordningen, herunder
krav til indpakning og logistikforhold.

Styrelsesvedtægten forpligter skolebestyrelsen
til at udarbejde principper for forældreansvar.
En første diskussion foregik i grupper med efterfølgende opsamling i plenum.
Grp 1.: Der er behov for overordnede formuleringer med fokus på tillid og respekt, herunder
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bevidsthed om de fælles mål, fælles ansvar for
læring, trivsel og den kommunikation der foregår mellem skole og hjem. Det er vigtigt at formulerede forventninger matcher et realistisk
niveau.

Grp2.: Fokus på at de overordnede mål skal
formuleres præcist. Også fokus på forældres
forpligtigelse og motivation til konstruktiv
medvirken i skole/hjemsamarbejde.
Grp3.: Forældre har ansvar for at kommunikere med hinanden om børnenes trivsel, diskussion af forældreansvar mellem forældre bør
være obligatorisk i forældregruppen. Kobling
af forældreansvar til skolens værdier og at
forældre skal sikre børnenes parathed i forhold til de beskrevne forventninger.
Mette Schmidt udarbejder et udkast til principper for forældresamarbejde som behandles
på et kommende bestyrelsesmøde.
10. Orientering fra ledelsen

Meddelelser

Kalle Kristensen informerede om aktuel problemstilling omkring aften- og natteliv på
udearealerne på og omkring Viby Skole. Aktuelt er der dialog med Politi og gademedarbejdere. Om muligt vil Kalle indkalde til et samarbejdsmøde med Politi og gademedarbejder,
om muligt vil skolebestyrelsen gerne have en
repræsentant med til mødet. Kalle vil efterfølgende formulere et informationsbrev som
sendes i høring i skolebestyrelsen.
Der er modtaget forslag fra en forælder i forhold til forbedret trafiksikkerhed mellem Viby
Skole og Viby Torv. Kristian T. Hansen undersøger muligheder hos Vej og Trafik i Aarhus
Kommune for behandling af forslaget. Det blev
aftalt, at såfremt der kan findes relevant ekstern oplægsholder vedr. trafik vil det være et
godt dagsordenpunkt på et kommende skolebestyrelsesmøde. Michael Viskum kontakter
elevrådet med opfordring om at de diskuterer
de aktuelle trafikforhold.
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