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Protokol  

 Forældrerepræsentanter: Nada Hawa (formand), Gitte Vahl Andersen, 
Kristian T. Hansen, Katrine Minke, Lars Peter Abildskov, Lene Bund-
gaard og Sidsel B. Jensen.  
Elevrepræsentanter: 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 Dan Jensen 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt 

 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

Orienteringspunkt 

Eleverne er i gang med planlægningen af fastelavnsfesten som afhol-

des d. 9. feb. for de mindre klasser 0.-3. klasse. 4 klasserne er ikke 

længere med til festen.  0.-1. klasse kl. 10.00-11.30 2.-3. kl. 11.30-

13.00 

Der er forslag fra elevrådet om en anden måde at aflevere børnene 

på. F.eks. et skilt med ”kys og kør” eller anden form for skiltning som 

opfordrer forældrene til ikke at stoppe trafikken, når de afleverer 

børnene. 

2. Antimobbe-

strategi 

Til drøftelse og godkendelse 

Strategien er hermed godkendt, og sendes ud med ”INDBLIK” med en 

enkelt rettelse.  

3. Basistilsyn, 

principper og 

opdatering. 

Orientering og drøftelse ved HK 

De opdaterede principper sendes ud som bilag. 

Der er nogle få af principperne som skal kigges nærmere på, herunder 

princippet om madordningen. Principperne er som udgangspunkt 

godkendte, men det anbefales at principperne bliver prioriteret i et 

årshjul, således at der kan arbejdes i dybden med hver enkelt af prin-

cipperne over en længere periode.  

4. Skolebesty-

relsens dia-

logmøde 

Forslag om afholdelse af dialogmøde, herunder skolebestyrelsens 

årsberetning. Evt. fastsættelse af dato/dagsorden. 

Folder til klassernes ”trivselsråd” 

Orientering ved Nada og Stine 

Beslutning: Der skal afholdes et dialogmøde i oktober med trivselsrå-
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dene. Det skal planlægges i årshjulet. Folderen er godkendt.  

5. Kvalitetsrap-

port og sam-

tale 

Orientering og drøftelse omkring kvalitetsrapporten og kvalitetssam-

talen i februar. 

Gennemgang af prøveresultaterne ved DMJ.  

Kvalitetssamtalen afholdes tirsdag den 6/2. 

6. SFO-

forældreråd 

Orientering ved Nada og Stine 

Vil gerne høre hvordan der arbejdes med innovation, kreativitet og 

entreprenørskab som tema på mødet. SFO forældrerådet, Nada og ST 

planlægger det fælles møde i april.  

7. Skolefest Orienteringspunkt (LK)  

En anderledes skolefest d. 24. maj med streetfood, aktiviteter for de 

små, diskotek i trapperum og hallen. Betaling på mobilepay 

8. Orientering 

fra ledelsen  

Plan for afslutning af regnskabsåret 2017: 

Ifølge plan fra Budget og Regnskab i Børn  & Unge forventes regn-

skabet  for 2017, at være afsluttet og godkendt 21. februar 

Både for Skole og SFO forventes et positivt resultat: 

SFO: Indkøb er udskudt til 2018, lavere omkostninger til vikarer, 

udskudte indkøb til 2018 

Skole: Indkøb udskudt til 2018 (Inventar, IT mv), Afventer afklaring 

med DLA i konkret sag, Udgift til elever i specialklasser er lavere end 

budget, del af UV-tillæg udskudt til 2018. 

 

 

Budget 2018: 

SFO: Udfordring, at der bliver en klasse mindre og at barsel afslut-

tes. Indretning af lokaler og udearealer. 

Skole: forventninger øgede udgifter til børn i eksterne spec.klasser, 

Indretning af fagmiljøer 6.-9. klasse, ombygning af administration 

 

Vi forventer at kunne fremlægge afsluttet Regnskab 2017 samt op-

læg til budget 2018 på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 

Viby Skoles bestyrelse sendte i november et skriv omkring skoleve-

jene/skolevejsanalysen. 

Center for byens anvendelse har givet flg. svar: 

(…) 

Jeg kan fortælle dig at jeg har bestilt vedhæftet projekt udført, så 

snart vejret tillader det. 

Der vil blive lavet rumlestriber på cykelstien for at bremse og gøre 

cyklister opmærksom på fodgængerovergangen. 

Der bliver lavet pudebump lige nord for Reventlowsvej før fodgæn-

gerovergangen. 

http://www.viby-skole.dk/
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Den lille helle syd for Reventlowsvej udvides, så bilisterne får svære-

re ved at køre udenom og ind ad Reventlowsvej. 

Og så males der E17 tavler på vejen, for at synliggøre fodgænger-

overgangen for bilisterne. 

Dette projekt finansieres ikke af skolevejspuljen, da det er et projekt 

jeg har aftalt med Viby grundejerforening og Viby fællesråd. 

 

Der kommer skolebestyrelsesvalg i foråret. 

Skolebestyrelsen opfordres til at melde sig til fællesrådet.  

Byggeriet skulle have afleveret i dag, men der er nogle rettelser som 

skal laves.  

 

9. Punkter til 

kommende 

møder 

Temadag for skolebestyrelsen 
Antiradikalisering  
Motion og bevægelse i undervisningen  
Indhold i Understøttende undervisning  
Kommunikation - den gode praksis  
Indhold i den faglige undervisning  

 

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

