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Punkter til dagsorden    
1. Nyt fra elevrådet  Orientering 

Der har ikke været møde siden sidste møde. Laurits og Armin 
har været på kursus i arbejdet med elevrådet. 
 

2. Bevægelse Orienterings- og drøftelsespunkt omkring bevægelse i 
undervisningen. Kort oplæg ved skolens bevægelsesvejledere. 
Det blev besluttet, at punktet skal på igen, så udviklingen 
følges. Der er mulighed for at lave et princip om bevægelse i 
undervisningen. 
 

3. Forældresamskabelse 
om lejrskoler    

Beslutningspunkt  
Forældresamskabelse og lejrskoler. 
Med udgangspunkt i udkastet til princippet, ønskes en drøftelse 
og evt. beslutning i forhold til forældrearrangerede 
arrangementer.  
I forhold til det konkrete ønske om at tage på lejrskole i 
København, kan lærerne ikke deltage, men ledelsen vil arbejde 
gerne samarbejde med forældrene for at klassen kan komme 
afsted. Skolebestyrelsen vil arbejde videre med princippet. 
  
 

4. Dialogmødet med 
rådmanden   

Drøftelsespunkt og beslutningspunkt   
Deltagere i mødet den 21.november på Stensagerskolen i Viby:  

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).  Kristian T. Hansen, 
Lene Bundgaard, Dan Jensen, Dorte Jensen, Jesper Jørgensen, 
Stine Tegen 

Elevrepræsentanter:   
Laurits Carl Andreassen og Armin Majidivash  

Medarbejderrepræsentanter:  
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Peter Behnk og Henrik 
Kallestrup.  
  

Afbud  
 

Godkendelse af 
referat  

  



 Lars, Dan, Nada, Jan, Gitte og Henrik  
En kort orientering om målet med mødet. Hvilke emner ønsker 
bestyrelsen at drøfte med rådmanden?  
Hvad er konsekvensen af ordet forældresamskabelse? Hvordan 
skal bestyrelse forholde sig til det. 
Skoledistrikt beslutningen, hvorfor? 
Inklusion, hvordan ifht. kompetencer, tid mm. Er inklusion med 
til at flytte børn over i privatskolerne. Hvordan forhindrer vi, at 
de resursestærke elever flytter til privatskoler? 
Timerne sidst på dagen er tunge for eleverne. Kan 
idrætsforeningen komme ind midt på dagen og tage timer? 
 

5. Evaluering af Viby 
Marked    

Drøftelsespunkt 
Midlerne som kommer ud af markedet, tilfalder 
elevrådet. Udbyttet blev på 1385,80 kr. Udbyttet blev 
lavere i år end de tidligere år.  
Fadøl kunne ikke betale sig. Der var ikke reklameret 
nok forud. Overvejelser omkring at inddrage hallen 
næste år. Punktet skal på til foråret, så man er i god tid 
med planlægningen.  

6. Økonomiorientering Orienteringspunkt. Status på regnskabet for 2016 og første 
orientering om budget 2017 skole og SFO. 
De tiltag, som blev sat i værk i foråret, afspejler sig i budgettet.  

7. Orientering om 
håndtering af elevsager 

Orientering af skolebestyrelsen om indsatser ved Viby 
Skole til håndtering af elevsager.  
Udsat til næste gang 
 

8. Lektiernes betydning for 
læring 

Drøftelsespunkt  
Drøftelse med udgangspunkt i case v. Katrine Minke 
Udsat til næste gang 

9. Orientering fra ledelsen - Byggeri  
- James Nottingham og LUP (skolens lokale udviklingsplan)  
- Generel orientering   
 

10. Kommunikation Hvad skal kommunikeres fra mødet? 
 

11. punkter til næste 
gang 

Kommende punkter: 
- Drøftelse af skolens toiletforhold  
- BYOD Bring Your Own Device  
- Viby Skoles Lokale udviklingsplan (LUP) 
- Aktiviteter omkring skolen 

  


