Referat: Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

29.10.2015

Protokol
Tilstede

Fraværende
Godkendelse af

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

referat
Punkter til dagsorden
 Mulige kandidater blev diskuteret, der blev dog ikke fun1. Valg af ny
det en konkret kandidat. Vi tager punktet op på næste
næstformand
møde.
2. Orientering
 Aktuel status for skole og SFO vedr. budget 2015 blev
om budget
præsenteret. Resultatniveau ultimo september er forven2015 og førteligt et underskud på kr. 800.000 i skoledelen og SFO’en
ste ovevejelforventer et overskud på kr. 130.000
ser vedr
 For 2016 blev præsenteret opmærksomhedsområder i
budget 2016
forhold til den kommende budgetlægning (UV-timetal, vikarbehov, KAMBU, klassekvotienter, økoløft) samt oplæg
til ønskeseddel (udeareal, inventar, UV-IT, kompetenceløft). Ønske om at skolebestyrelsen tager retningslinjer for
forældremøder til gennemsyn blev fremsat.
3. Nyt fra elev Udgangstilladelser (at elever må forlade skolen i skoletirådet
den) for 8. og 9. årgang blev præciseret. Herunder gælder
det, at den enkelte elev skal medbringe en tilladelse fra
egne forældre.
 Mulighed for valgfag i lektiehjælp ønskes. Henrik Kallestrup tager det med som en ide til fagrækken i valgfag.nu.
 Ønske om bedre stole i klasserne. Vil det være muligt at
lave en testklasse (f.eks. en 9. klasse) - hvor et bedre
møblement kan testes af? (Peter Behnk vil undersøge muligheder i samarbejde med Teknisk Serviceleder Søren
Hebsgaard). Muligheder for hynder/ sæder udskåret af
liggeunderlag kan også være en mulighed (Jesper Jørgensen tilbyder hjælp med hyndeforsøg).
4. LOKE
 Punktet er udskudt til næste møde.
5. Udarbejdelse
af nyt værdiregelsæt for
Viby Skole



Michael Viskum præsenterede udkast til værdiregelsæt for
Viby Skole. Dette blev behandlet i grupper – efterfølgende
blev der indsamlet noter mv. fra grupperne til revision af
værdiregelsættet. Kristian og Mette indgår i et udvalg der
laver en revideret udgave af værdiregelsættet. Oplæg til
endelig udgave behandles på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Muligheder for synliggørelse af værdierne blev diskuteret.
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6. Orientering
fra byggeudvalget



8. Konkrete
sager



Kristian Tharben Hansen fortalte om status på arbejdet i
byggeudvalget. Herunder blev aktuel udgave af disponeringsoplæg gennemgået. Dette disponeringsoplæg er ikke
endeligt – i den kommende tid vil det blive revideret.
Stine Valsgaard Tegen er ansat som leder af Team I (Undervisning og Fritid pr. 1/12-2015).
Aktuelt er der gang i ansættelsesforløb for ansættelse af
ny leder af Team U (undervisning).
Efter udbud er der indgået ny kontrakt på rengøring i perioden 1/1-2016 til 31/12-2017.
I.a.b.

7. Orientering
fra ledelsen



9. Eventuelt
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Konkrete sager
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Bemærkninger
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Meddelelser
10. Ledelsen

