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

sen, Mette W. Schmidt, Kent Sandholt, Per Sørensen, Nada Ha-
wa, Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Peter Behnk, Kalle Kristen-
sen og Anders Munthe (ref.)  

Afbud Johannes Andreasen, Katrine Minke, Jan Schønewolff, Louise 
Kissmeyer, Joanna Theimert, Jana Løbner og Jesper Jørgensen 

Godkendelse af  
referat 

Godkendt, I.a.b. 

Punkter til dagsorden 
1. Nyt fra elev-

rådet 
- I.a.b. 

2. Næste skole-
år 

Status på fagfordeling og skema 
• Fagfordelingen er på plads og skemalægningen er gået i 

gang – skema og fagfordeling forelægges bestyrelsen på 
mødet den 16. juni. 

Personalesituationen 
• Tim Skærdam og Lotte Pedersen fastansættes – i indevæ-

rende skoleår har begge været ansat i årsvikariater. 
• Razeli Nielsen og Sylvester Winkel ansættes i årsvikariater 
• Fie Moth ansættes som pædagog i SFO 
• Christian Pedersen vender tilbage til Viby Skole, efter et vi-

kariat i klubben AKVA. 
Samarbejde med eksterne 
• Vi forsætter det tætte samarbejde med klubben AKVA, ikke 

mindst i den understøttende undervisning. 
• Konkrete samarbejder med foreninger sættes i gang i kom-

mende skoleår. 
3. Orientering Orientering ved skolens ledelse 

• Skoleprognose – i den nye prognose vil elevtallet på Viby 
Skole være let stigende de næste år. 

• Kommende byggeri (undervisning, SFO og klub) – først i det 
nye skoleår starter inddragelses processen blandt elever, 
forældre og personale. 

• Vilkår og strategi for brug af vikarer – skolens ledelses orien-
terede kort om omfang og udfordringer i forbindelse med 
personalets fravær på skoledage. 

• ”Tal ordentlig” kampagne er nu sat i gang. 
• Elevtrivsel – resultatet af den første nationale trivselsunder-

søgelse er nu landet på skolen, og helt generelt trives ele-
verne rigtigt godt på Viby Skole. De enkelte klasseteam er nu 
i gang med at følge op på resultaterne. 
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• ”Ringe ind” – ”skoleklokken” er nu i gang, ringer ind (endda 
med teaterring)til 1., 3. og 5. lektion. 

• Lex Viby – korte beskrivelser om tiltag og ændringer i praksis 
i kommende skoleår. 

Meddelelser 
4. Ledelsen • Sidste skoledag for 9.årgang er 29. maj. 
Konkrete sager • Skoleleder Kalle Kristensen orienterede om enkelte sager. 

Eventuelt • SFO leder Thomas Leth går på pension den 18. Juni 
• Per Sørensen stopper går på pension den 25. Juni 
• Skoleleder Kalle Kristensen går ligeledes på pension, dette 

markeres for elever og forældre fredag den 26. juni. 
Bemærkninger • I.a.b. 

 


