
  

 
Skolebestyrelsesmøde Viby Skole   
Den 18. april 2017   
Kl. 17:15-21:00   
Forplejning: Sandwich kl.18.30, samt kaffe/the og frugt til mødet.  

Oplæg om digital dannelse – tema sammen med SFO-forældrerådet  
Kl. 17:15-18:30  
Digital Dannelse, net-etik, forældres og skoles rolle ifht. unges færden på nettet 
m.v. Oplæg ved Christian Mogensen (oplægsholder og projektleder i Center for 
Digital Pædagogik)  
  
Kl. 18:30 Spiser vi sandwich og drøftelse af oplæg  
 
Tilbagemeldinger fra grupperne: 

- Teknisk kunne vi, som skole lukke ned for de sociale medier. 
- Skabt en klangbund blandt forældrene i klasserne, så der er åben 

kommunikation omkring medier. 
- Hvad giver vi lov til hjemme og i skolen? Klare retningslinjer omkring 

brugen af it udstyret. 
- Ved vi egentligt, hvad de ser? Skal vi kigge mere over skulderen. 
- Man skal være bedre til at være mentalt tilstede sammen med børnene. 

Fælles ”ladesteder” i huset. 
- Offerrollen og kønsforskellen er interessante. 
- Forældrene kontakter børnene også i undervisningstiden. 
- Kunne vi dele den viden, vi har fået i dag med flere af forældrene på de 

forskellige klassetrin. 
- Forældrene føler sig ikke klædt på til at håndtere de unges brug af de 

digitale medier. Der blev drøftet om det ikke var på forældreniveau, vi 
skal have og dele viden. Stormøder blandt personale og forældre.  

- Hvilke opgaver skal skolen tage sig af?  
- Skal vi have mobilfri zoner? 

 
Skolebestyrelsen tager punktet med på et kommende møde. 
Protokol    
Tilstede:   
Forældrerepræsentanter: Kristian T. Hansen, Nada Hawa, Lars Peter Abildskov, 
Sidsel B. Jensen, Lene Bundgaard og Gitte F. Vahl  
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Dan Jensen, Jana Løbner, Jesper 
Jørgensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.) og Henrik Kallestrup.   
  
SFO-forældrerådet deltager i den første del af mødet  
Afbud:  Jan Schønewolff, Katrine Minke Mikkelsen, Sophie B. Villemoes, Laurits 
Carl Andreassen og Armin Majidivash.     
 

 

1. Punkterne blev prioriteret Flg. punker blev prioriteret: 
Punkt 2. Budgetdrøftelse/godkendelse af 
budget. 
 



  
  
   

2. Godkendelse af budget 2017  
Kl. 19:15  

Oplæg ved Peter  
Drøftelse og godkendelse af budget.  
 
Debat omkring l om budgettets 
prioriteringer.  
 
Skolestyrelsens opgave er at føre tilsyn med 
skolens virksomhed, herunder at godkende 
budgettet (Se folkeskolelovens §44).  
 
Det besluttes, at vi lægger et ekstra møde 
ind, hvor bestyrelsen får mulighed for at 
diskutere, hvilke prioritets områder, der skal 
sættes fokus på. Ekstra møde d. 3. maj. 2017 
kl. 18-21. 
 

3. Skolebestyrelsens principper  
Kl. 19:45  
  

Drøftelse af skolens principper  
Udvælgelse af rækkefølge og fokusområder. 
Udsættes til kommende møde  
 

4. 
Orientering fra ”skolebestyrelsernes 
dag” Kl. 20:15  
  

Orientering fra deltagere i 
skolebestyrelsernes dag.  
Udsættes til kommende møde 
 

5. Elevtrivselsundersøgelse  
Kl. 20:30  

Skolen har netop gennemført 
elevtrivselsundersøgelse. Gennemgang 
af resultater på skoleniveau.  
Kort orientering om resultaterne. 
Udsættes til kommende møde 
 

5. Orientering fra ledelsen  
Kl. 20:50  

Generel orientering fra ledelsen:  
- Byggeri   
- Henvendelse fra grundejere på 

Holme Ringvej. 
- Orientering om mobilitetsdage i 

Aarhus Kommune. 
- Skoleårets planlægning – skolen 

laver forsøg med konvertering af 
understøttende undervisning på 
flere årgange og i 
specialklasserækken. 

- Kommende møder: 3/5, 8/6 og   
  

  



            

    Viby Skole   
www.viby-
skole.dk  
  
  
  
  

6. Kommunikation  Hvad skal kommunikeres fra mødet?   
    
  

7. Punkter til kommende møder  Kommende punkter:  
- BYOD Bring Your Own Device  
- Viby Skoles Lokale udviklingsplan  

(LUP)  
- Læringsplatform  
- lektier  
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