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1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger
2.: Nyt fra elevrådet:
• Pause/gruppe møbel muligheder i “mellem halen” ind til “Baghuset” et stort ønske fra eleverne, som elevrådet arbejder på at skabe
opbakning til i elevgruppen - sådan at møblerne ikke “misbruges”/
ødelægges.
• Fortæller kort om: julekonkurence “find Nissen” og pebernødder den
5. december.
3.: LUP (Lokal Udvikling Plan) for Viby Skole
Status for arbejdet med LUP samt gennemgang af det generelle årshjul for
Viby Skole.
• Skoleleder Kalle Kristensen redegør kort for koncept og tidsplan vedr.
Aarhus Kommunes kvalitet opfølgningssystem - den 2 årige
Kvalitetsrapport.
• Ledelsesteamet orienterer kort om indhold og proces omkring
udarbejdelsen af Lokal Udvikling Plan (LUP). Viby Skole skole har i
perioden 2015-16, tre udviklingspunkter:
• Styrkelse af naturfag - generelt løft af det faglige niveau
• Sammenhæng i undervisnings- og fritidstilbud. Herunder videre
udvikling af lærer/pædagog samarbejde, nu også med Ung i
Aarhus (klubområdet).
• Sygefravær (personalet)
4.: Brug af digitale medier i skoletiden i ikke undervisningsmæssige
sammenhænge
Debat i bestyrelsen, på baggrund af oplæg fra skolens ledelse
• Digital dannelse - er målet frem for forbud!
• Brug af digitalemedier skal understøtte skolens generelle virksomhed
- lære at bruge digitalemedier hensigtmæssigt frem for forbud.
• Digitalemedier skal understøtte og ikke forhindre læring og
undervisning.
• Elevernes skal bevidst gøres i at skildre mellem privat brug af
digitalemedier og relevant brug i forbindelse med undervisningen.
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• Det er et fælles ansvar mellem skole og forældre at lære børn og uge
at bruge digitalemedier i skoledag og hverdag.
• Vigtigt at inddrage eleverne i at skabe en god kultur omkring brug af
digitalemedier i klassen (på skolen).
5.: Diskussion om forældreinddragelse
Der er fra politisk side øget fokus på en øget forældreinddragelse, herunder
at forældrene i højere grad end i dag skal ses som en ekstra ressource i
forhold til vores børns læring.
• Skoleleder Kalle Kristensen rammesætter debatten i bestyrelsen i
forhold til det politiske øsnker om øget forældreinddragelse - også for
at imøde kommen fremtidige besparelser på skoleområdet.
6.: Status på reform
• Kort orientering om tilpasninger/ændringer - med virkning fra primo
januar 2015.
• Evalueringsmøde for forældre - der inviteres til “borgermøde” i januar
2015, evt. i form at et dialogmøde.
7.: Orientering fra ledelsen
• Ansættelse af ny matematik/fysik-kemi lærere
• Orientering om “uheldig” brug af skolens faciliteter udenfor
åbningstiden, af grupper af unge fra byen.
• RULL projekt - samling af SFO på Kirkevej og klub på Viby Skole.
Processen er nu i gang, og tidsplanen siger at byggeriet er klar til
ibrugtagning ultimo 2016.
8.: Meddelelser
9.: Konkrete sager
10.: Eventuelt
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