Skolebestyrelsesmøde Viby Skole

Den 3. maj 2017
kl. 18.00-21:00
Forplejning: Sandwich kl.18.00, samt kaffe/the og frugt til mødet.

REFERAT
1. Godkendelse af referat Kl. 18:30

2. Skolebestyrelsens opgave omkring
budget og regnskab. Kl. 18:35

Beslutningspunkt
To referater er godkendt
Orienteringspunkt
HK orienterer om rammerne og vilkårene
som folkeskoleloven og
kommunalbestyrelsen, giver bestyrelsen at
arbejde indenfor. Efterfølgende blev Viby
skoles LUP, værdigrundlaget mm.
Gennemgået.
Punktet gav klarhed og overblik over
skolebestyrelsens opgaver og
forpligtigelser.

3. Workshop indflydelse via principper
og/eller via budget Kl. 19:00

Drøftelse af skolens principper
Udvælgelse af rækkefølge og
fokusområder.
Workshop 1: Tovholdere: Sidsel og Henrik
Principper og indflydelse.
Det er interessant, at arbejde med de
større linjer. Måske kunne overleveringen
fra den tidligere bestyrelse til den
nuværende have været mere detaljeret.
Interessante principper at have fokus på:
- Kost og sundhed
- Antimobbestrategi og netetik.
Mere tid til principielle diskussioner.
Bestyrelsen kunne deltage i pædagogiske
arrangementer. Gruppen var optaget af,
hvordan principperne kan blive aktive på
skolen.

Workshop 2: Tovholdere: Nada og Dorte
Budget og indflydelse
Der blev drøftet flere områder, blandt
andet hvilke områder gruppen kunne
tænke sig udvikling på. Her blev nævnt:
- IT, udearealer, AKT, FST, Kantinen,
indeområder til eleverne samt UV midler.

4. Skolebestyrelsens principper/Princip
for budgetlægning Kl. 20:00

Gennemgang og drøftelse af princip for
budgetlægning:
Principper for budgetlægning:
Skolebestyrelsen godkender som
udgangspunkt budgettet i første kvartal.
Skolens ledelse udarbejder forslag til
foreløbigt budget, der fremlægges for
skolebestyrelsen til godkendelse. Det
foreløbige budgetforslag afspejler de af
bestyrelsen vedtagne prioriteringer, og
bestyrelsens hensigtserklæringer for
kommende skoleår og danner baggrunden
for arbejdet med skoleårets planlægning.
Fra ”Gældende principper 2017”:
https://viby-skole.skoleporten.dk/sp

5. Budget 2017 Kl. 20:30

Princippet fastholdes i nuværende form.
Drøftelse omkring budget 2017
Budgettet er fremlagt igen, med en
detaljeret gennemgang af punkterne.
Det blev besluttet, at budgettet kommer til
godkendelse på mødet d. 8. juni 2017.

6. Kommunikation

Hvad skal der kommunikeres fra mødet?
Intet relevant

7. Punkter til kommende møder Kl.
20:59

7. Punkter til kommende møder Kl. 20:59
Viby marked
Antimobbestrategi
Forældretilfredshed
Elevtrivsel
Bevægelse i undervisning

Protokol
Tilstede

Forældrerepræsentanter: Nada Hawa, Lars Peter Abildskov, Sidsel B.
Jensen, Sophie B. Villemoes og Gitte F. Vahl. Katrine Minke
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper
Jørgensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.) og Henrik
Kallestrup.

Afbud

Jan Schønewolff, Dan Jensen Kristian T. Hansen

