Referat: Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

26. maj 2016

Protokol
Tilstede

Fraværende
Godkendelse af

Michael Viskum (formand), Mette W. Schmidt, Jan Schønewolff, , Jana Løbner, Lene Kjærgaard, Henrik Kallestrup,
Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.), , Esben Sørensen, Laurits Carl Andreassen, Armin Majidivash
Ramanan Manmathan, Kristian T. Hansen, Nada Hawa, Katrine Minke, Dan Jensen
Godkendt. Intet at bemærke.

referat
Punkter til dagsorden
1. Nyt fra elevElevrådet ønsker sig et skab som blev aftalt med det samme.
rådet
2. Kost og
Den udarbejdede rapport (se bilag) blev gennemgået af Peter
sundhed
Behnk.

Forslag:
Personaleordning med frokost – træk fra lønnen, som en grundindtægt.
Et miniudsalg hos de små i indskolingen
Undersøgelse hos eleverne om gode retter.
Markedsføring i forhold til forældrene
Forslag om at nedsætte et arbejdsudvalg som kan arbejde videre
med kvalificere og optimere udvalget. Indtjeningen skal øges frem
mod jul, så vi kan begrunde, hvorfor mælkebøtten skal fastholdes.
Der er overvejes om der skal arbejdes med et budgetmål frem til
jul.

3. Det nye byggeri
4. Fagfordelingen og skemalægning

Henrik Kallestrup orienterede om processen.

5. Skolebestyrelsesvalg

Status af bestyrelsesvalget. Der bliver fredsvalg, da der e
fundet 3 nye medlemmer og 2 suppleanter.

6. Brug af skolens område

Orientering om brug af skolens område uden for skoletiden.
Der har været en del uro på skolens grund i weekenderne. Da
det er en offentlig grund har folk lov til at færdes der, men
der skal ikke foregå uhensigtsmæssig adfærd. Politiet er kontaktet og naboerne er blevet opfordret til at ringe til dem,
hvis de oplever uro.
Generel orientering fra ledelsen siden sidst, herunder konkrete sager

7. Orientering
fra ledelsen
8. Evt.

Godkendelse af fagfordeling og principper for skemalægning.
Der blevet lavet nogle nye principper for skemalægningen
som blev godkendt.
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