
Referat: 
30. oktober 2014 

Protokol: 
Tilstede: Michael Viskum (formand), Kristian T. Hansen, Mette W. Schmidt, 
Jan Schønewolff, Louise Mortensen, Kent Sandholt, Johannes Andreasen, 
Joanna Theimert, Jana Løbner, Lene Kjærgaard, Thomas Leth, Peter Behnk, 
Kalle Kristensen og Anders Munthe (ref.) 

Fraværende: Katrine Minke, Nada Hawa, Louise Kissmeyer og Jesper 
Jørgensen 

1.: Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt uden bemærkninger 

2.: Nyt fra elevrådet: 

Debat i bestyrelsen på baggrund af nedenstående input fra elevrådet. 

• Orientering om elevrådets efterårsprojekt - der sættes fokus på bedre 
stole/indretning af skolen. 

• Ønske om “klokke” - ringe ind til timerne efter frikvarter. 

• Forespørgsel om flere årgange kan få adgang til skabene på 
gangene. 

• Elevrådet har spurgt rundt i klasserne om den oplevede kvalitet i den 
understøttende undervisning og bevægelsen i undervisningen - den 
generelle opfattelse i klasserne er at indholdet understøttende 
undervisningen ikke oplevelse relevant (5. til 9. kl.) og at der generelt 
er for lidt bevægelse i undervisningen.  

3.: Brug af digitale medier i skoletiden i ikke undervisningsmæssige 
sammenhænge  

• Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra klasse råd, men 
efterspørges af fælles holdning/regler vedr. brug af digitale medier (fx 
telefoner, tablets, computer, etc.) på Viby Skole.  

På denne baggrund debaterede bestyrelsen digitale medier og digital 
dannelse. 

• Bestyrelsen opfordre forældrene i de enkelte klasse til at debaterer 
brug af digitale medier og digital dannelse på forældrene møder. 

• Hvordan klædes skolens personale på til at tage/lede dialogen med 
elever og forældre og digitale medier og udstyr? 

• Digital dannelse kunne være et tema i den Understøttende 
Undervinsing. 

• Bestyrelsen ønsker at elever, forældre og personale skal inddrages i 
at skabe en kultur med konstruktiv brug af digitale medier på Viby 
Skole. 

4.: Status på budget 2014 på både undervisnings- og SFO-området  

• Orientering undervisningsbudget ved administrativ leder Peter Behnk 
- enkelte opklarende spørgsmål fra bestyrelsen.  

• Orientering om SFO budget ved SFO-leder Thomas Leth. 
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5.:  Princip for samarbejde med lokalområdet  

• Godkendt af bestyrelsen - offentliggøres på skolens hjemmeside. 

6.:  Tema debat: Skoleveje omkring Viby Skole 

• Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen med konkrete forslag til 
sikkerhedstiltag ved Viby Torv. 

• Ønske om sikker passage over Skanderborgvej - fx når eleverne skal 
til idræt i Viby Hallen. 

7.:  Status på reform - implementering af den nye folkeskolelov 

• Orientering ved skoleledelse om status, kommende tiltag og indsatser. 

• Bestyrelsen ønsker at anderkende skolens personale for at være i og 
håndterer de store omvæltninger folkeskoleloven har betydning for 
personalets arbejdsliv, så positivt og konstruktivt som bestyrelsen 
oplever. 

8.: Orientering fra ledelsen herunder status på skolestart. 

• Orientering om personale situationen. 

• Orientering om møde med SSP og politi i forbindelse med grupper af 
unge i parken og skolegården, herunder hærværk på skolen. 

• Orientering om forespørgsel fra Børn og Unge om Viby Skole vil være 
vært for to nye modtageklasser. 

9.: Meddelelser 

10.: Konkrete sager 

11.: Eventuelt 
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