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Protokol  

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

sen, Mette W. Schmidt (næstformand), Per Sørensen, Nada Hawa, Katrine Min-

ke, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Kalle Kristen-

sen og Peter Behnk(ref.)  

Afbud Kent Sandholt, Louise Kissmeyer, Anders Munthe, Johannes Andreasen og Joan-

na Theimert. 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

Der var ikke deltagelse fra elevrådet. 

2. Tema Tema: ”Understøttende undervisning” (UU)  
Status på skolens arbejde med understøttende undervisning. Herefter diskussion 
om ideer til, hvordan vi på Viby Skole kan gøre vores indsats endnu bedre.  

I indskolingen arbejdes blandt andet med trivsel og aktiviteter der understøtter 

den faglige undervisning – f.eks. via Leg – På - Streg i skolegården, lege med 

tabeller, konstruktion af broer - i praksis og via it-værktøjer, fysisk bevægelse, 

ture ud af huset, bagning, samarbejdsøvelser mv. Lærer-pædagogsamarbejde 

bruges til udveksling af informationer omkring det faglige niveau og aktuelle 

læringsforløb i den faglige undervisning. 

I 5.- 6. klasserne er der også fokus på trivsel og understøttelse af de faglige fag. 

Film, videoer, it, festplanlægning, tæt samarbejde omkring det faglige er der 

blandt andet arbejdet med. Der prøves flere forskellige aktiviteter. 

I 7., 8. og 9. klasserne vil der i kommende skoleår være fokus på justering af 

hvem der læser UU - timerne, herunder at der i højere grad tilknyttes lærer til 

UU i 8. og 9. klasserne.  

Ledelsen har fået en del positive tilbagemeldinger fra personalet i forhold til 

afvikling af og samarbejde omkring de understøttende timer.  

Videndeling og erfaringsopsamling på området er godt i gang og en formaliseret 

idebank for undervisere er i en spæd start. I tillæg hertil er Leg – På - Streg og 

Skolen i bevægelse er gode inspirationskilder. 
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3. Ny skoleleder Besøg af områdechef Tina Maagaard i forbindelse med introduktion, proces, 

plan og praksis for ansættelse af ny skoleleder. 
Plan for ansættelse af ny skoleleder blev uddelt og gennemgået. 
Model for sammensætningen af ansættelsesudvalget blev gennemgået. Ansæt-
telsesudvalget sammensættes af de ordinære medlemmer fra skolebestyrelsen, 
dagtilbudsleder Connie Sørensen, Adm. leder Peter Behnk samt Områdechef 
Tina Maagaard.  
 
Der vil være i alt 5 mødegange for ansættelsesudvalget, og det er vigtigt at alle 
medlemmer i ansættelsesudvalget deltager i alle de planlagte møder. 
 
Peter Behnk udsender den præsenterede tids - og procesplan til medlemmerne 
af skolebestyrelsen fredag d. 27. marts, hvor han beder interesserede bestyrel-
sesmedlemmer om at give endelig tilkendegivelse om deres deltagelse i ansæt-
telsesudvalget. Deadline for tilbagemelding til Peter er tirsdag d. 7. april kl. 
12.00. Herefter sender Peter en liste til Tina Maagaard med oplysninger om 
ansættelsesudvalgets medlemmer, med specifikation af navn, mailadresse, tele-
fonnummer samt note om den enkeltes rolle i skolebestyrelsen. 
 
Ændring i forhold til den udleverede tids og procesplan 
Det blev aftalt at der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april 
kl. 16-17 hvor fremtidig ledelsesstruktur præsenteres og afstemmes. Invitation 
udsendes af Michael Viskum. 
 
Første møde i ansættelsesudvalget er 14. april kl. 17-18 (skal ændres i tids - og 
procesplanen). 
 
Fortrolighed for alle deltagere i ansættelsesudvalget blev præciseret. 
 
I øvrigt: Når der er ansat en ny skoleleder indledes rekruttering af en ny pæda-
gogisk leder. Ved denne rekruttering forventes samme ansættelsesudvalg, tids - 
og procesplan genanvendt, dog med justering af datoer og at områdechef Tina 
Maagaard erstattes af den nye skoleleder i ansættelsesudvalget. 

Meddelelser 

4. Ledelsen - I.a.b. 

Konkrete sager - Kort orientering ved skoleleder Kalle Kristensen. 

Eventuelt - I.a.b. 

Bemærkninger -  

 


