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Protokol  
Tilstede Michael Viskum (formand), Mette W. Schmidt, Jan Schø-

newolff, Dan Jensen, Jana Løbner, Kristian T. Hansen, Lene 
Kjærgaard, Henrik Kallestrup, Peter Behnk, Stine Tegen, Dor-
te Jensen (ref.)  

Fraværende Louise Kissmeyer, Ramanan Manmathan, Esben Sørensen, 
Kent Sandholt, Jesper Jørgensen, Nada Hawa, Louise Morten-
sen, Katrine Minke 

Godkendelse af  
referat 

Godkendt, Intet at bemærke. 

Punkter til dagsorden 
1. Den nye le-

delsesstruk-
tur 

Henrik orienterer om den nye struktur i ledelsen.  
Vi arbejder efter at praktisere ledelse tæt og have fokus på kerne-
ydelsen ”læring og trivsel”.  
 

2. Nyt fra elev-
rådet 

Elevrådet deltog i det sidste byggemøde. Ellers er de optaget 
af fastelavnsfesten d. 8. feb. 
 

3. Budget 1. behandling af budget 2016. Der vil arbejdes videre med 
effektueringer af besparelser i budgettet på næste møde.  
 

4. Kompetence-
udvikling 

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.  
Henrik forklarede, hvordan man som lærer kan opnå linjefags 
kompetencer. Der er meldt personale til Kobra som er et 
kommunalt tilbud, samtidig påtænkes der, at til fagfordelin-
gen at udnytte de tilstedeværende linjefagskompetencer bed-
re. Der skal bruge kompetenceudviklingsmidler på kurser som 
understøtter dette område.  
 

5. APV medar-
bejdere 

APV´en ser flot ud. Når der sammenlignes med andre skoler, 
ligger vi over i tilfredshed i arbejdet. Siden 2014 er ligger 
mange felter status quo eller med fremgang. I arbejdsmiljø-
grupperne er de ved at prioritere punkterne. Herefter skal 
arbejdes med i MED udvalget med de udvalgte områder.  
 

6. Forældretil-
fredshed 

Der er en lille nedgang fra 2013, men Viby skole ligger stadig i top-
pen af undersøgelsen af tilfredshed. (På en 5. plads i kommunen) 
Der skal arbejdes med undersøgelsen i bestyrelsen på et senere 
møde.   
 

7. Orientering 
fra ledelsen 

Der arbejdes med at kvalificere vikardækningen, specielt i 
indskolingen.  
Vi skal have arbejdet med et værdigrundlag/værdiregelsæt. 
Det er bestyrelsen i gang med.  
Der afholdes kvalitetssamtale sammen med bestyrelsen.  
Skoleårets planlægning er så småt i gang, i hvert fald i  
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Økonomisk henseende. I marts begynder selve fagfordelin-
gen.  
I LOKE projektet går vi i gang med fase 3. 
Byggeprojektet har afholdt sidste byggemøde, så nu går … i 
gang.  

8. Konkrete 
sager 

Henrik Kallestrup orienterede. 

9. Eventuelt Der er huller i folien ved omklædningsrummene. Det vil blive 
repareret. Der blev afholdt SFO forældrerådsmøde i uge 3, 
hvor der blev aftalt et fælles tema møde i marts med skolebe-
styrelsen. Der skal tænkes over et tema (evt. lærer-
pædagogsamarbejdet) 
Vi har en læreruddannet virksomhedspraktikant i 6 uger. Han 
skal være sammen med en fast lærer i perioden. 
Valgfagenes begyndervanskeligheder. 

Meddelelser 
10. Ledelsen Intet at bemærke 
Konkrete sager Intet at bemærke 

 
Eventuelt Intet at bemærke 
Bemærkninger Intet at bemærke 
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