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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Louise Mortensen, Mette W. 

Schmidt, Nada Hawa, Jan Schønewolff, Dan Jensen, Jana 

Løbner, Katrine Minke, Jesper Jørgensen, Kristian T. Hansen, 

Lene Kjærgaard, Esben Sørensen, Vivi Andersen, Henrik Kal-

lestrup og Peter Behnk (ref.)  

Fraværende Louise Kissmeyer, Ramanan Manmathan, Kent Sandholt  

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, Intet at bemærke. 

Punkter til dagsorden 

1.  Ansættelsesudvalgets fremlæggelse og indstilling om valg af ny 
pædagogisk leder til udskolingen, samt Skolebestyrelsens udtalelse 
vedr. indstillingen. Når aftale om ansættelse er indgået udsendes 
separat referat. 

2. Valg af ny 
næstformand 

Aktuelt er der ikke kandidater til denne post. Mette W. 

Schmidt fortsætter som næstformand. 

3. LOKE Henrik Kallestrup fortalte om arbejdet med udviklingsprojek-

tet LOKE (Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt). 

Projektet er forankret i Børn&Unge og Viby Skoles ledelse 

deltager i projektet. Som et delområde i projektet bliver der 

arbejdet med implementering af målstyret læring på Viby 

Skole (aktuelt er der herunder igangsat et pilotprojekt inden-

for matematik).   

4. Nyt fra elev-

rådet 

Intet at bemærke 

5. Kvalitetsrap-

port 

Skolebestyrelsen holder møde onsdag d. 9. december kl 17-

18 hvor skolebestyrelsen drøfter kvalitetsrapporten. Henrik 

Kallestrup udsender skabelon og udkast til deltagerne. 

6. Byggeudvalg Orientering fra Byggeudvalget  
Der blev orienteret om de igangværende aktiviteter i bygge-

udvalget, herunder blev der givet beretning fra den inspirati-

ons-/studietur byggeudvalget gennemførte 11. november. 

Processen fortsætter i den kommende tid med udarbejdelse af 

dispositionsplan mv. 

7. Orientering 

fra ledelsen 

Målet om linjefagsdækning (Kompetencedækning) er et af 

indsatsområderne der indgår i folkeskolereformen. I den 

kommende tid arbejdes der på en plan for opnåelse af fuld 

linjefagsdækning på Viby Skole i 2020.  

Beredskabsplanen for Viby Skole revideres i den kommende 

tid. Sorgplanen evalueres ligeledes. 

Indskolingsleder Stine Valsgaard Tegen tiltræder 1. december 

2015. 

8. Konkrete 

sager 

Der er aktuelt to langtidssygemeldinger. I begge tilfælde er 

der lavet aftaler med vikarer der dækker skemaerne for de 

pågældende. 

9. Eventuelt Toiletsoignering og muligheder for pædagogisk indsats om-

kring toiletvaner blev diskuteret. 

Meddelelser 
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10. Ledelsen Intet at bemærke 

Konkrete sager Intet at bemærke 

 

Eventuelt Intet at bemærke 

Bemærkninger Intet at bemærke 

 


