Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 3. maj 2018
Kl. 18:00-20:30
Der serveres lidt let mad og vand kl. 17:45
Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter: Nada Hawa (formand), Gitte Frederiksen
Vahl, Lars Peter Abildskov, Lene Bundgaard.
Elevrepræsentanter: Ida Sørensen, Oliver Abildskov, Laurits Carl Andreassen og Motaz Al-Saw
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper
Jørgensen, Dan Jensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.)
og Henrik Kallestrup.
Fraværende Katrine Minke, Kristian T. Hansen, Sidsel B. Jensen
Godkendelse af Godkendt
referat
Punkter til dagsorden
1. SkolebestyOrientering og drøftelsespunkt.
relsen
Forældregruppen har drøftet, hvordan de gerne vil arbejde fremadret-

2. Nyt fra elevrådet
3. Opfølgning
på opfindsomhed,
innovation og
kreativitet

tet. En ny struktur og rammesætning for møderne vil gavne arbejdet.
Der foreslås også flere udvalgsarbejder, så punkterne på møderne
bliver mere kvalificeret. På den måde kan der tages de næste skridt i
forhold til drøftelserne. Forældrene vil også gerne have en indsigt i
aktuelle udfordringer og indsatser. En indsigt i, hvad der rører sig pædagogisk og fagligt på skolen. Følge et årshjul, hvor principperne efterses en gang om året.
Medarbejderne synes, at det var vigtigt, at man holder sig inden for
dagsorden. At der er styring på punkterne både diskussionsmæssigt
og tidsmæssigt. Det ville være ønskeligt at forældrene også bidrog
med indlæg, således det ikke blev en afrapportering fra medarbejderne. Rotation mellem opgaverne på mødet som f.eks. ordstyrerposten.
Der skal mere tid til forbedre sig på punkterne på møderne, så der
ikke er så meget, der pludseligt kommer på uden man har en chance
for at høre de andre medarbejderes synspunkter.
Orienteringspunkt.
Der er overdragelse af posterne til den nye formand og næstformand
som er præsenteret på mødet.
Drøftelse af de videre perspektiver i forhold til fællesmødet mellem
SFO-forældreråd og skolebestyrelse.
Der kom mange gode forslag på bordet sidst omkring kreativitet, opfindsomhed og innovation. Eleverne nævner ”Vibstrup” projektet som
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4. Skoleårets
planlægning

5. Mælkebøtten
skolens madtilbud.

6. SB-valg

7. Orientering
fra ledelsen

8. Punkter til
kommende
møder

et sjovt undervisningsindslag. Bestyrelsen vil gerne lave et pædagogisk
princip om punktet. Bestyrelsen ønsker mere indsigt i området før de
laver et pædagogisk princip omkring innovation, kreativitet og opfindsomhed. Vi laver en arbejdsplan i en mindre gruppe som bestyrelsen skal gennemføre med den nye bestyrelse.
Orientering.
Fagfordelingen er godt i gang. Skolen arbejder med en ny ringtidsplan,
så eleverne får tid til pauser, og til skifte mellem timerne. Dette tager
bl.a. udgangspunkt i de nye faglige miljøer for 6.-9.klasser og fælleslokaler mellem 4.-5.klasserne og klub. Skolebestyrelsen har tidligere
drøftet hvordan der kan skabes en mere sammenhængende/varierende hverdag for eleverne.
Drøftelse af principper for skolens madordning.
Der foreslås et udvalg som kan bidrage med gode ideer til madudvalget. Lene, Ida, Peter og Oliver melder sig til udvalget. Der udveksles
ideer omkring madboden. Der er enighed om, at der skal sættes en at
der kan laves et princip som sætter retningen.
Orientering om skolebestyrelsesvalg.
Der er frist for stille op til SB d. 10. maj. 2018. Indtil nu har der været
videoer på forældreintra, opstillingsmøde, uddelt flyvers ved fodgængerovergangen, reklame ved et skuespil i 2. b. Det har givet 4 kandidater indtil videre.
Orientering.
I uge 20 er der udeuge for indskolingsklasserne. Der er i øjeblikket ved
at blive udarbejdet en lokaludviklingsplan for skolen og dagtilbuddet.
Det administrative kontor er vel at blive om indrettet, da klubben er
flyttet ind. D. 22. sep. er der pædagogisk lørdag, hvor bestyrelsen er
velkommen. Viby marked er d. 8. sep. 2018.
Temadag for skolebestyrelsen
Antiradikalisering
Motion og bevægelse i undervisningen
Indhold i Understøttende undervisning
Kommunikation - den gode praksis
Indhold i den faglige undervisning

Dagsorden til næste møde: LUP, konstituering af bestyrelsen,
opsummering og formalia af SB´s arbejde, Viby marked og orientering.

