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Protokol  

Tilstede Forældrerepræsentanter: Nada Hawa (formand), Jan Schønewolff, 
Kristian T. Hansen, Katrine Minke, Lars Peter Abildskov, Lene Bund-
gaard, Sidsel B. Jensen og Sophie B. Villemoes.  
Elevrepræsentant: Laurits Carl Andreassen 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Dan Jensen, Jana Løb-
ner, Peter Behnk (ref.), Stine Tegen, Dorte Jensen og Henrik Kalle-
strup. 

Fraværende Jesper Jørgensen, Gitte F. Vahl og Armin Majidivash 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt. Intet at bemærke. 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 
Seneste møde 23. maj, med afslutning for afgangselever. 
 

2. Budget 2017 Gennemgået på seneste møde. Godkendt. 
 

3. Viby Marked Planlægning af årets Viby Marked. 
Tidspunkt: 9. september kl 10-14. Bestyrelsen mødes 8:45. 
Følgende har tilkendegivet at de kan deltage: Sophie, Lene, Katrine, 
Lars, Henrik, Kristian, Sidsel, Dan, Lene, Laurits og Peter 
Aktiviteter: Markedsboder, Fedtstensværksted, Invitation til lokale 
foreninger 
Indkøb: Peter og Lene K. sørger for indkøb af pølser, brød, tilbehør, 
drikkevarer. Jana undersøger mulighed for Candy Floss-bod og afkla-
rer dette med Laurits. Katrine skaffer pølsebakker. 
Musik: Dan spørger om Ole Gravrok om han evt. kender nogen der vil 
optræde 
Reklame: Peter sørger for reklame på SP, EI, FI, FB og meddelelse til 
Lokalavisen. Samt kontakt til lokale foreninger. 
Stine undersøger mulighed for nyt Viby marked-skilt i samarbejde 
med en billedkunstlærer. 
Alle er velkomne til at medbringe en kage eller boller til salg (Sidsel og 
Sophie har allerede tilbudt at bage). 

4. Forældretil-

fredshedun-

dersøgelse 

På baggrund af den officielle rapport var der oplæg ved Henrik. Det 
opsummerede resultat blev diskuteret gruppevis. 
Ideer til fremtidige prioriteringer fra gruppearbejdet:  
Motion og bevægelse, Mobiltelefonadfærd, Inklusion, Mange vikarlek-
tioner (fokus på læring i vikarlektioner), Kommunikation og forvent-
ningsafstemning (en ide at melde ud hvad man kan forvente som for-
ældre). Faglighed (herunder fokus på kommunikation om understøt-
tende undervisning og bevægelse), Udearealer, Motion og bevægelse 
i undervisningen (”kan arbejdes mere ind i undervisningen”, ”en lufter 
er også ok”), Vikarlektioner (øget kendskab og faglighed hos vikarer). 
Valgfag (der kunne godt være større udbud), UU virker kun i nogle 
tilfælde, toilet og indeklima (varme og ventilation) og udearealer. 
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Fra resultatrapporten gennemgik Henrik sammenligning med resulta-
ter i 2015 (områder med mest positiv udvikling og områder med størst 
negativ udvikling). Med baggrund i gennemgangen blev resultaterne 
diskuteret. 
Resultatrapporten for forældretilfredshedsundersøgelsen kan ses på 
skolens hjemmeside. 

5. Skoleårets 

planlægning 
Skemaerne for det kommende skoleår udsendes via Intra onsdag d. 
21. juni. 
Fagfordelingen og skemalægningen har været præget af udskiftninger 
i medarbejderkredsen, samt omlægning af understøttende undervis-
ning (til to-voksentimer) i udvalgte klasser på 6., 8. og 9. årgang. 

6. Elevtrivsels-

måling 
Rapporter fra den årlige elevtrivselsmåling er gennemgået i klassete-
ams og efterfølgende er udvalgte relevante emner taget op i de enkel-
te klasser, derudover er der i flere klasser planer om at behandle ud-
valgte temaer på kommende forældremøder. Blandt emner der er 
behandlet i klasserne er toiletforhold, involvering/medbestemmelse i 
undervisningen, friskhed i skoletid og pausetid. 

7. Eksterne 

bruger uden-

for skoletiden 

Orientering om brug af skolens område uden for skoletiden. Da det er 
en offentlig grund har folk lov til at færdes der, men der skal ikke fore-
gå uhensigtsmæssig adfærd. I gruppearbejde blev der behandlet en 
case vedr. den uhensigtsmæssige adfærd der lejlighedsvis finder sted i 
parken. 

8. Byggeri Henrik Kallestrup orienterede om processen. Ifølge den aktuelle plan 
forventes byggeriet at være færdigt med udgangen af uge 46. 

9. Orientering 

fra ledelsen  
Generel orientering fra ledelsen siden sidst, herunder konkrete sager 
og kontaktmøde for skolebestyrelser med rådmanden. 

10. Årshjul 2017-

18 
Lene Kjærgaard har udsendt et årshjul for skoleaktiviteter i det kom-
mende skoleår. Herunder planlægges med månedlige skolebestyrel-
sesmøder i det kommende skoleår.  
Der planlægges med et temamøde med deltagelse af skolebestyrelse 
og øvrige forældre samt personale hvor det overordnende tema er 
’Digital dannelse’. Iflg. aftale med skolebestyrelsen går ledelsen videre 
med planlægning af dette møde – ideelt forventes det gennemført 
primo oktober i Viby Skoles hal. 

11. Kommunika-

tion 
Der udsendes referat fra mødet. 

12. Punkter til 

kommende 

møder 

Kommende punkter: 
Digital dannelse og netetik 
Motion og bevægelse i undervisningen 
Fysiske rammer 
Indhold i Understøttende undervisning 
Kommunikation - den gode praksis 
Trivsels/Antimobbestrategi 

 

http://www.viby-skole.dk/

