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Protokol
Tilstede

Fraværende
Godkendelse af

Michael Viskum (formand), Louise Mortensen, Mette W.
Schmidt, Nada Hawa, Lene Kjærgaard, Dan Jensen, Jana
Løbner, Jesper Jørgensen, Lene Kjærgaard, Kristian T. Hansen, Esben Sørensen, Ramanan Manmathan, Vivi Andersen,
Peter Behnk, Henrik Kallestrup og Anders Munthe (ref.)
Louise Kissmeyer, Jan Schønewolff, Kent Sandholt og Katrine
Minke
Godkendt, I.a.b.

referat
Punkter til dagsorden
Velkomst ved skoleleder Henrik Kallestrup – kort indledning
1. Velkomst
og lidt om den første tid som skoleleder på Viby Skole.
2. Forventninger til samarbejdet

Forventninger til samarbejdet mellem skolebestyrelsen og
skolens ledelse, udvalgte stikord fra debat
 Tradition for gode debatter i en god tone, men også at
bestyrelsen har tradition for at nå til enighed.


Temadebatter opleves som udbytterige – godt og velfungerende høringsorgan.



Respekt for hinandens roller i bestyrelsesarbejdet.



Bestyrelsen arbejder på et overordnet niveau – og har
tradition for at tage beslutninger på et overordnet niveau,
sådan at der er råderum for ledelse og medarbejder.



Opfordring til løbende at afklarer bestyrelsens beføjelser.

3. Beretning

Formandens beretning og godkendelse heraf:
 På baggrund af en gennemgang af den skriftlige beretning
fra bestyrelses formanden
 Bestyrelsen godkender formandens beretning for skoleåret
2014/15
 Beretningen, kan herefter findes på skolens hjemmeside.

4. Orientering
om budgettildelingsmodel (Peter)

Orientering ved administrativ leder Peter Behnk
 Gennemgang af budget tildelingsmodellen for en skole i
Aarhus kommune.
 Styringsværktøj for økonomi opfølgning.

5. Planlægning
af Viby Marked




5. september 1000 til 1400.
Praktiske aftaler – mødes kl. ca. for at skille op og gøre
klar
 Elevrådet står for kagesalg
 Mette og Lene tjekker op på indkøb, Peter på tilkald
 Mette sørger for en øl aftale
 Peter sørger for byttepenge



Eleverne har ønske om at forlænge spisepause med 5 mi-
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rådet

nutter – både elevrådsrepræsentanterne og ledelsen bære
det videre til baglandet.


Eleverne har et ønske om at forny/forbedre stolene i lokalerne.



Det er en udfordring for eleverne at få ladet IT grej op i
forbindelse med undervisningen.



Ideer til mere liv og anden indretning i skolegården.



Eleverne har et ønske om flere bærbare computer til undervisningen – de første 12 nye er på vej i drift.

7. Ledelsen



Byggeri og nedsættelse af byggeudvalg



Pilotprojekt vedr. bevægelse i skolen



Stillingsbeskrivelse og proces for ansættelse af ny pædagogisk leder til ”Afdeling I”.



Orientering om ”Vikarskrivelse” til forældre – I næste nr.
af skolebladet ”indblik” bringes en artikel med information
og baggrund vedr. planlagt fravær, med ledelsen, medarbejder og bestyrelsen som fælles afsender.

Konkrete sager



Orienteret om to konkrete elevsager.

Eventuelt



Kort orientering om den kommende forældretilfredshedsmåling. I denne forbindelse planlægges ekstra ordinært
bestyrelsesmøde den 9. december 2015.

Bemærkninger



Bestyrelsen ønsker at tage principper og retningslinjer for
bestyrelsens arbejde og rolle til eftersyn og revidering i
løbet af det kommende års arbejde – herunder forventninger til forældrene på Viby Skole.



Fremad rettet planlægges ”Vibstrup” hvert tredje år - skolefest forsat hvert andet år.

