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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Mads Kristian T. Hansen, Jan Schø-

newolff, Louise Mortensen, Mette W. Schmidt, Per Sørensen, 

Nada Hawa, Katrine Minke, Jette Sejr Hansen, Ken Peter Rønn 

Ravnkilde, Kim Simonsen Lundgård, Mads Holm Nielsen, Jana 

Løbner, Jesper Jørgensen, Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Kalle 

Kristensen og Peter Behnk(ref.)  

Afbud Kent Sandholt, Louise Kissmeyer, Anders Munthe, Johannes An-

dreasen, Joanna Theimert 

  

Punkter til dagsorden 

1. Tema Tema: Omgangstone og -form på Viby Skole 

Introduktion ved Thomas Leth. 

Personalet oplever en stigende mangel på respekt og brug af ukvems-
ord hos flere og flere elever og enkelte forældre.  
På fællesmødet blev der sat fokus på ordentlige omgangstoner og -

former på Viby Skole.  
Med udgangspunkt i eksempler på konkrete hændelser, blev der debat-
teret om, hvad vi som skole kan gøre for at skabe en kultur, hvor man 
taler pænt til hinanden og respekterer de voksne, der er omkring ele-
verne/børnene. 
Aktuelt er skole/SFO i samarbejde med Viby Dagtilbud vedr. afdækning 
af den aktuelle problematik. 

Ideer/vinkler som bringes videre til skolens pædagogiske koordine-

ringsudvalg: 
- Det vil være godt hvis vi kan ændre attitude hos børn. 
- Formulering af regler/leveregler/forventninger til børn der går på Viby 
Skole 
- Temamøder om relevante vinker på god adfærd – gerne på tværs af 
skole/dagtilbud. 

- Forældre opdrager hinandens børn kan være en grænseoverskridende, 
men kultur kan dyrkes, f.eks. via klasseråd og samarbejde blandt voks-
ne omkring klassen. Der er vigtigt med en fælles forståelse af forskellen 
på opdragelse og irettesættelse. 
- Potentiale i at ’omtale hinanden med respekt’ både for forældre og 
børn. 

- Der er forskel på forventninger til børn vs voksne 
- Øget fokus på sprog – f.eks. ved at tale om hvilke ord der bruges 
hvornår. 
- Der bruges energi på trivsel og social energi i UU-timer. 

- Sammenligning med takt og tone for børn og unge i fritidslivet. 
- Nultolerance – en mulighed, der kræver særlig indsats.  
- Et afgrænset sted hvor ’de grimme ord kan/må siges’. 

- Børn oplever stor påvirkning fra populære indlæg på Youtube, tv mv.  
- Lær af de miljøer/ideer/klasser hvor det fungerer godt. 

-  
2. Evt. - 

 

 


