
 

 

Skolebestyrelsesmøde Viby Skole  
Den 23. februar 2017 
Kl. 18:30-21:00  
Forplejning: Sandwich fra kl.18, samt kaffe/the og frugt til mødet. 
 

Protokol  
Tilstede  Forældrerepræsentanter: Jan Schønewolff, Kristian T. Hansen, 

Nada Hawa, Katrine Minke, Lars Peter Abildskov, og Sophie B. Vil-
lemoes.  
Elevrepræsentanter: Laurits Carl Andreassen og Armin Majidivash  
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Dan Jensen, Jana 
Løbner, Jesper Jørgensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen 
(ref.) og Henrik Kallestrup.  

Afbud  Sidsel B. Jensen, Lene Bundgaard og Gitte F. Vahl 
 
 

Godkendelse af referat  
Punkter til dagsorden  
Ekstra punkt v. Jan Petersen leder 
af klub AKVA 

I forbindelse med at 4. og 5. årgang skal 
tilbydes et klubtilbud. Efter ombygning skal 
klubben være i hvid bygning, men da tilla-
delsen til at bygge ikke er kommet endnu, 
vil der være et tilbud på Grundtvigsvej. 
Klubben vil have 5 pædagoger og en afde-
lingsleder. Der vil være et orienteringsmøde 
i foråret for de kommende 4. og 5. årgang. I 
klubtilbuddet vil der ikke være tilsyn, så det 
er ikke helt det samme som et SFO tilbud. I 
klubben vil der være fokus på ungdomskul-
turen. Der er et klubråd, hvor eleverne selv 
er med til at bestemme aktiviteter.  

1. Nyt fra elevrådet  
 

Orienteringspunkt 
Elevrådet er i gang med et forestående fa-
stelavnsarrangement i indskolingen. De er 
klar til afholde det mandag d. 27. feb. 2017 
7.-9. årgang har haft besøg af Sikker trafik. 
Det havde været rigtigt godt skrækeksem-
pel på, hvor galt det kan gå.  
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2. Skolebestyrelsens principper Orienterings- og drøftelsespunkt omkring 
skolebestyrelsens principper. 
Der er drøftelser i grupper om de gældende 
principper. Der var kommentarer til foræl-
drebetaling, vikardækning, forældre arran-
geret lejrskole, og skole-hjem samtale. Der 
blevet lavet nogle få rettelser som kan god-
kendes på næste møde.  
Der blev foreslået, at man tog et princip op 
af gangen på møderne, så der var mere tid 
til at give principperne den opmærksom-
hed, de skal have.  
 

3. Dialogmødet med rådmanden 
 

Orientering omkring tilbagemeldingerne 
ved Gitte  
MBU rådmand Bünyamin Simsek havde 
givet et svar på spørgsmålene stillet på 
dialog mødet. Svaret blev læst op. Der 
var ingen kommentarer. 

4. Økonomiorientering 
 

Orienteringspunkt. 
Status på regnskabet for 2016 og første 
orientering om budget 2017 skole og 
SFO adm. leder Peter Behnk. 
 

5. Orientering om håndtering af 
elevsager 
 

Orientering af skolebestyrelsen om ind-
satser ved Viby Skole til håndtering af 
elevsager. 
 

6. Lektiernes betydning for læring 
 

Drøftelsespunkt 
Drøftelse med udgangspunkt i case v. 
Katrine Minke 
Der er en drøftelse af effekten af lektier. 
Vi er enige om at tage punktet op igen, 
også blandt personalet. 

7. Orientering fra ledelsen - Byggeri 
- Ny områdechef 
- LUP 

Generel orientering: 
 

10. Kommunikation Hvad skal kommunikeres fra mødet? 
Arbejdet med skolens principperne 
 

11. Punkter til kommende møder Kommende punkter: 
- Drøftelse af skolens toiletforhold 
- BYOD Bring Your Own Device 
- Viby Skoles Lokale udviklingsplan 

(LUP) 
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