
Referat: 
26. august 2014 

Protokol: 

Tilstede: Michael Viskum (formand), Kristian T. Hansen, Mette W. Schmidt, 
Jan Schønewolff, Louise Mortensen, Johannes Andreasen, Joanna 
Theimert, Nada Hawa, Katrine Minke, Louise Kissmeyer, Per Sørensen, 
Jesper Jørgensen, Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Peter Behnk, Kalle 
Kristensen og Anders Munthe (ref.) 

Fraværende: Kent Sandholt og Lene Bundgaard 

1.: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2.: Formandens beretning: 

Michael Viskum fortæller kort om det forgangne års arbejde og 
indsatser i skolebestyrelsen. I øvrigt henvises til den skriftlige beretning. 

Bestyrelsen godkendte beretningen, uden anden bemærkning end at 
den skriftlige beretning er velskrevet, dækkende og præcis. 

3.: Skolebestyrelsens konstituering herunder:   

- Michael Viskum blev valgt som formand for bestyrelsen. 

- Mette Schmidt blev valgt som næstformand for bestyrelsen. 

- Nedsættelse af udvalg:  

- Ansættelsesudvalg: ad hoc 

- Kantineudvalg: Louise Mortensen og Katrine Minke 

- Reformudvalg: 

- Byggeudvalg: Jan Schønewolff og Kent Sandholt 

- Forældresamarbejdsudvalg:   

På næste bestyrelsesmøde tages fordeling af udvalgsposter op igen - 
elevrådet opfordres til at finde repræsentanter til bygge- og 
kantineudvalg. 

4.: Forretningsorden og møderække for bestyrelsen. 

Møderækken findes i skolens årskalender (ForældreIntra og hjemmeside) - 
og fastlægges ved skoleårets planlægning.  

Bestyrelsen ønsker at tilføje følgende til forretningsordenen: 
Skolebestyrelsessuppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøder, 
mv. og indgå i eventuelle udvalg eller arbejdsgrupper. 
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Ændringer i forretningsordenen skal godkendes på to hinanden følgende 
bestyrelsesmøder - derfor kan forretningsordenen først endelig godkendes 
på næstkommende bestyrelsesmøde.  

Revideret forretningsorden vedlagt som bilag. 

Bestyrelsen tilslutter sig udkast til samarbejdsaftale mellem 
Skolebestyrelsen og SFO-rådet.  

Samarbejdsaftalen sendes til godkendelse i SFO-rådet. 

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. 

5.:  Forventninger til bestyrelsesarbejdet, hvad vil vi bruge vores tid på?  

Kort orientering fra Skoleleder Kalle Kristensen om skolebestyrelsens 
arbejde og beføjelser. 

Debat i bestyrelsen om arbejdsformer, temaer og ønsker til arbejdet i 
bestyrelsen.  

Generelt et ønske om at den nye folkeskolelov og implementeringen af  
denne på Viby Skole bliver prioriteret i bestyrelsens arbejde. 

6.:  Status på Budget og bygninger vedr. administrativ leder Peter Behnk og 
SFO-leder Thomas Leth.  

- introduktion til budget og regnskab  

- halvårsregnskab 2014  

- planlagte ombygninger    

7.:  Planlægning af Viby Marked den 6. september - konkrete aftaler om 
planlæg.  

8.:  Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for: (punktet udsat til 
kommende møde) 

Samarbejde med lokalområdet  

Forældrenes ansvar  

9.:  Nyt fra elevrådet - kort orientering fra elevrådet, bla. om kage salg til 
Viby Marked.  

10.: Orientering fra ledelsen herunder status på skolestart. 

11.: Meddelelser 

12.: Konkrete sager 

13.: Eventuelt  

OBS: Under mødet vil der blive taget billeder af bestyrelsens medlemmer. 


