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Punkter til dagsorden    

1. Valg af formand og 

næstformand  
Beslutningspunkt.  
Henrik Kallestrup orienterede om de opgaver der blev 
varetaget af den tidligere formand og næstformand. 
Nada Hawa blev valgt som formand  
Sidsel B. Jensen blev valgt som næstformand 
Begge er valgt for en 2 årig periode. 
 

2. Skolebestyrelsens 

forretningsorden.  
Drøftelse- og beslutningspunkt. (Se bilag 1)  
Der blev orienteret om forretningsordenen for 
skolebestyrelsen ved Viby Skole. Ændringer i forhold til den 
tidligere forretningsorden blev præciseret. Katrine Minke 
Mikkelsen blev valgt som repræsentant for specialklasserne 
for en 2-årig periode. 

3. Skolebestyrelsens 

opgaver  
Orienteringspunkt.  
Kort oplæg ved Henrik. Herunder gennemgang af 
skolebestyrelsen opgaver og reference til §42 i 
folkeskoleloven. 
 

4. Nyt fra elevrådet  Orienteringspunkt. (Normalt pkt. 1 på dagsordenen) 
Ideer/ønsker fra elevrådet:  

- Ønske om mere udeundervisning og ture uden for 
skolen. 

Protokol  

Tilstede    
Forældrerepræsentanter:   
Jan Schønewolff, Nada Hawa, Katrine Minke Mikkelsen, Lars 

Peter Abildskov, Sidsel B. Jensen, Sophie B. Villemoes 

(suppleant) og Gitte F. Vahl (suppleant).  

Elevrepræsentanter:   
Laurits Carl Andreassen og Armin Majidivash  

Medarbejderrepræsentanter:  
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Peter Behnk (ref) og Henrik 

Kallestrup.  
  

Afbud  
Kristian T. Hansen, Lene Bundgaard, Dan Jensen, Dorte 

Jensen, Jesper Jørgensen, Stine Tegen  

Godkendelse af 

referat  
  



- Ønske om flere el-stik i klasserne til opladning 
- Ønske om bedre hygiejne på toiletterne. Ideer med 

klistermærker i toiletter, hygiejne kampagne og 
tekniske løsninger blev diskuteret. 

- Forhold omkring ”Bring your own device” og pc-
opbevaring blev diskuteret. 

5. Viby marked 2016  Beslutningspunkt.  
Fordeling af opgaver og planlægning af Viby marked 2016  
Viby Marked finder sted d. 3. september 2016 kl 10-14. Viby 
Marked er et forældredrevet bestyrelsesarrangement. Lene 
K har opgavelisten – og delegerer opgaver ud. 

6. Kommunikations- 

strategi og brug af 

Intra 

Orienterings- og drøftelsespunkt.  
Skolens kommunikationsstrategi drøftes, se:   
http://viby-skole.skoleporten.dk/sp/file/5de759a8-
867047e4-8713-5125516cda3e  
  
Et konkret eksempel vedrørende brug af Intra blev brugt som 
udgangspunkt for dialogen. 

7. Skoleåret 2016-2017  Orienteringspunkt.  
Henrik orienterede om indsatsområder, den lokale 
udviklingsplan og skoleårets nye tiltag.  
De aktuelle indsatsområder i skoleåret 2016-17 er: 

- Naturfagsindsats 
- Forebyggende og tidlig indsats 
- Overgangen til ungdomsuddannelserne 

 
Dokument med plan for skoleåret 2016-17 udsendes til 
skolebestyrelsen til orientering.  

8. Orientering fra ledel-

sen   
- Dialogmøde med Rådmanden den 21.november 

kl.19:30-21:30 om temaet forældresamskabelse.   

- Byggeproces Viby Skole  

- Høring vedr. ændring af skoledistrikt 

- Generel orientering  
- Arrangement 15/11 for skolebestyrelsesmedlemmer 

hvor James Nottingham holder oplæg 
- Besigtigelse 23/8 med konsulenter fra 

Rambøll/Aarhus Kommune vedr. skolevejsanalyse. 

9. Kommunikation 
 

Beslutningspunkt.  
Hvad skal kommunikeres fra mødet?  

- Information om nyvalgt formand og næstformand 
udmeldes på Intra. 

- Vikardækning, der kommer information på Intra om 
aftalte retningslinjer for vikardækning. 

10. Evt. Motion i undervisningen tages med som punkt på næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Næste møde igen ”Bring Your own device”. 
 
Ideer til punkter på kommende bestyrelsesmøder: 
Fastholdelse af elever i skolens ældste klasser 
Punkt til senere møde: Toiletforhold 
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Peter B. undersøger tekniske forhold i baderum (funktion af 
brusere og temperatur på vand). 
 
Næste møde er 27. oktober kl 18:30. Vi starter med spisning 
kl 18:00. 

  


