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Protokol  

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

Louise Kissmeyer, Louise Mortensen, Johannes Andreasen, Joan-

na Theimert, Nada Hawa, Jana Løbner, Lene Kjærgaard, Thomas 

Leth, Peter Behnk, Kalle Kristensen og Anders Munthe (ref.)  

Afbud Per Sørensen, Jesper Jørgensen, Katrine Minke, Mette W. 

Schmidt og Kent Sandholt 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

- Jule event – godt overstået. 

- Planlægning af fastelavns arrangement, i gang. Faste-

lavns arrangement bliver den 16. februar. 

2. Orientering 

om justerin-

ger i forhold 

til skolere-

formen 

Orientering ved skoleledelsen  

- Tilpasning af lektiehjælp og studietid for 4. til 9. årgang 

- Skema tilpasning – primært med fokus på bedre forbere-

delses og koordinerings muligheder for personalet. 

- Fokusering 2 voksen resurser – 0. til 4. årgang. 

- Tilpasning og øget fleksibilitet i personalets tilstedeværel-

sestid på skolen. 

3. Orientering 

om valgfag 

2015/16 

Orientering ved viceskoleleder Anders Munthe 

- Tre skoler og Ung i Aarhus Syd samarbejder om valg-

fag.nu (Viby Skole, Vestergårdskolen og Rosenvang). 

- Helårsfag, hver elev skal vælge to fag. 

- Da skolerne ligger tæt, bliver logistikken lettere og un-

dervisning stopper senest 1530 

- Fag ligger på 2 faste ugedage eller weekend/aften – tyde-

ligt beskrevet i valg materialet 

- Valg af fag, juni måned. 

4. Orientering 

om projekt 

med ”For-

ventningsba-

seret klasse-

ledelse 

Orientering ved viceskoleleder Anders Munthe 

- Afdeling I og F, deltager i et fælleskoncept om klassele-

delse – med fokus for forventninger til elever, læ-

rer/pædagogger og forældre. 

- Projektet har blandt andet fokus på inklusion og ”normløs 

adfærd/ny børnekultur” blandt nogle af skolens elever. 

- Projektet lægger sig i naturlig forlængelse af den struktur 

og klasseledelse der i forvejen anvendes i klasserne. 

- Et væsentlig element er indførsel fælles piktogrammer for 

”arbejdsformer” 

- Forældrene inddragelsen bliver organiseret af de enkelte 

klasseteam. 
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- Projektperiode: januar til juni 2015. 

 

God og konstruktiv debat om projektet i bestyrelsen, bla. om ny 

børnekultur og sprogtone. 

På baggrund af debatten ønsker bestyrelsen at tage fat i skolens 

værdigrund, tydeliggøre og konkretiserer værdigrundlaget – 

herunder, ikke mindst, hvordan forældrene inddrages og forplig-

tes i denne sammenhæng (evt. som kommende teammøde i 

bestyrelsen). 

5. Status på 

udvidelse af 

skolens byg-

ninger med 

henblik på 

fysisk sam-

ling af SFO 

på skolens 

matrikel 

samt opbyg-

ning af lokal 

klub 

Orientering ved skoleleder Kalle Kristensen 

- Tids- og procesplan for byggeri af SFO/fælleslokaler og 

klub på Viby Skole – er udarbejdet af B&U byg.  

- Planlægningsfase starter januar 2015, byggeri skal være 

afsluttet til ibrugtagning december 2016. 

- P.t. er byggebudget niveau kr. 8,3 mio. 

- Kristian, Kent, Jan og Louise Kissmyer er umiddelbart in-

teresseret i at deltage som bestyrelsesrepræsentanter i 

bygge processen.  

6. Planlægning 

af forårets 

skolefest 

- Skolefesten bliver den 21. maj, og bygges op omkring 

mini samfundet ”Vibstrup”. 

- P.t. arbejder et medarbejde udvalg med Vibstrup og sko-

lefest. 

Meddelelser 

7. Ledelsen - Nye tal fra indskrivning til kommende bh.kl. – vi er klar til 

at sige velkommen til to helt fyldte klasser til skolestart i 

august. 

- Der opleves desværre forsat tyveri og hærværk på og 

omkring skolen – relevante myndigheder, herunder poli-

tiet, er inddraget. 

- Med den nye folkeskolelov, er der kommet fokus med den 

målstyrede skole, herunder effektmål i nyt nationalt kva-

litetsrapport system.  

- Orientering om gravearbejde i forbindelse med forbedring 

af skole vejen til Viby Skole ved Holme Ringvej. 

- Orientering om solcelleanlæg på Viby Skole (midler fra 

Energi styrelsen). 

Konkrete sager - Kort orientering ved skoleleder Kalle Kristensen. 

Eventuelt - Temahæfter til bestyrelsesmedlemmerne om ”Elevers læ-

ringsudbytte” 

Bemærkninger - I.a.b. 

 


