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Kl. 18:30-21:00  

Forplejning: Sandwich fra kl.18, samt kaffe/the og frugt til mødet. 
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Protokol  

Tilstede Forældrerepræsentanter: Kristian T. Hansen, Katrine Minke, Lars Peter 
Abildskov, Lene Bundgaard og Sidsel B. Jensen.  
Elevrepræsentanter: Laurits Carl Andreassen og Motaz Al-Saw 
Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper 
Jørgensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen (ref.) og Henrik 
Kallestrup.  

Fraværende Nada Hawa (formand), Sophie B. Villemoes, Gitte Vahl Andersen og 
Dan Jensen. 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt 

 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

Orienteringspunkt 

Elevrådet afholdte det første møde med ny kontaktlærer Nicki Olling 

Sørensen i torsdags og fik sagt goddag til de nye repræsentanter. Elev-

rådet har fået nye vedtægter, som de underskrev på mødet. Der er 

aftalt at lave nogle boder med kage og flødebollemaskine til Viby mar-

kedet. 

 

2. Viby Marked Drøftelse af Viby Marked og endelig planlægning. 

Der er styr på arbejdsopgaverne. Der er bestilt pølser m.m. til marke-

det. Der er sponseret pølsebakker mm. af en forælder. Der er inviteret 

nogle af de lokale foreninger, hvor Basket foreningen har meldt tilba-

ge, at de kommer.  

Hjælperne mødes kl.  9.00.  

3. Skolevejs-

analyse 

Henrik orienterede om skolevejsanalysen. Den tidligere bestyrel-

se/skolen har sat fokus på tre områder på skolevejen. Henholdsvis 

Holme Ringvej, krydset ved Grundtvigsvej/Kirkevej og indkørslen til 

skolen ved Kirkevej.  

Analysen giver politikere et objektiv grundlag for at kunne træffe be-

slutninger om vejforbedringer i hele Aarhus Kommune. Viby Skoles 

bestyrelse har specifik fokus på vores skolevej, og vil evt. kvalificere 

det udarbejdede. 

 

Punktet blev drøftet, herunder at der i analysen er der en opfordring 

til, at bestyrelsen arbejder med tiltag omkring at få flere til at gå og 

cykle til skolen. Elevrådet opfordres ligeledes til at tage et initiativ om 

dette.  
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Sidsel har været i kontakt, med en gruppe af borgere på Holme Ring-

vej mhp. evt. fælles interesser.  

Skolebestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe (Sidsel, Kristian og Katri-

ne), der giver feedback til trafikudvalget omkring skolevejene. Skole-

bestyrelsen har ønske om, at eleverne skal kunne færdes sikkert i 

skole fra hele distriktet.  

4. Viby Skoles 

fysiske ram-

mer og om-

bygning. 

Orientering ved Henrik omkring skolens nybyggeri og drøftelse af de 

fysiske rammer. 

Skolebestyrelsen fik vist byggeriet samt forslaget til indretningen i 

udskolingen.  Herunder den pædagogiske udvikling med faglige miljø-

er i 6.-9.klasse. 

 

5. Lektier Drøftelse og oplæg 

Flyttes til et senere møde 

6. Trivselsuge Trivselsuge, der har været brugt et godt materiale fra Callme i indsko-

lingen.  

Antimobbestrategi, og næste bestyrelsesmøde. På næste møde er der 

et oplæg om dropmob. Der er ny lovgivning omkring antimobbestra-

tegi som bestyrelsen skal forholde sig til.   

 

7. Orientering 

fra ledelsen  

Generel orientering fra ledelsen siden sidst. 

Skolebestyrelsens arbejde skal præsenteres på forældremøderne, 

enten i form af oplæsning fra bestyrelsen eller på møderne af med-

lemmerne, hvis skolebestyrelsen er repræsenteret. 

Besluttes, at skolebestyrelsesmøderne skal organiseres, så der er 

sandwich fra 17.45 og møderne fremover er fra kl. 18.00-20.30 

8. Punkter til 

kommende 

møder 

Kommende punkter: 

Digital dannelse og netetik den 3. oktober, kl. 19-21 

Motion og bevægelse i undervisningen 

Indhold i Understøttende undervisning 

Kommunikation - den gode praksis 

Antimobbestrategi 

 

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

