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Protokol  

 Forældrerepræsentanter: Nada Hawa (formand), Gitte Vahl Andersen, 
Lars Peter Abildskov, Kristian T. Hansen, Lene Bundgaard og Sidsel B. 
Jensen. Medarbejderrepræsentanter: Lene Kjærgaard, Jana Løbner, 
Jesper Jørgensen, Peter Behnk, Stine Tegen, Dorte Jensen og Henrik 
Kallestrup.  

Fraværende Sophie B. Villemoes, Katrine Minke, Laurits Carl Andreassen, Dan Jen-
sen og Motaz Al-Saw 
 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt 

 

Punkter til dagsorden 

1. Nyt fra elev-

rådet 

Orienteringspunkt 

Aarhus Kommune og Danske Skoleelever har inviteret repræ-

sentanter fra elevrådet til kursusdag om skolebestyrelsesar-

bejde. Kurser afholdes d. 17. november 2017, kl. 8:30-15:00. 

2. Evaluering af 

temaaften 

om netetik. 

Evaluering af temaaftenen for forældre, bestyrelse og medarbejdere 

omkring netetik og digital dannelse. 

Det var obligatorisk for personale at deltage i dette arrange-

ment. Udover deltagelse af skolebestyrelsesmedlemmer var 

der ca. 15-20 deltagende forældre. Vi havde håbet på, at der 

havde været en del flere forældre der deltog.  

 

Til fremtidige arrangementer kunne det være en overvejelse 

om: 

-  der var en mere forpligtende tilmeldingsprocedure 

-  mere aktiv inddragelse af klasseforældreråd i forhold til 

information og udsending af indbydelser til arrangementet 

-  videoreklamer via Intra om hvad indlægget omhandler 

- invitation af udskolingselever 

- kombination af barn/forældrearrangement 

 

Opsummering: Positiv feedback fra deltagende forældre. Op-

lægsholderen havde mangel gode vinkler. Der kunne godt 

være flere konkrete gode råd til forældrene 

 

3. Antimobbe-

strategi og 

trivselsind-

Kort oplæg ved arbejdsgruppen og opsamling på mødet med Drop-

Mob.  
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sats Som aktivitet i forbindelse med udarbejdelse af den obligatoriske anti-

mobbestrategi har arbejdsgruppen haft møde fredag i uge 43. På bag-

grund af arbejdsgruppens oplæg blev der indledningsvist diskuteret 

følgende: 

- definition af mobning og sammenhængen mellem mobning og triv-

sel. 

- målgruppe for antimobbestrategien 

- obligatorisk årlig gennemgang af antimobbestrategien i klasserne 

 

Efterfølgende blev der opsamlet noter fra arbejde i refleksionsgrupper 

med medarbejder-, forældre- og ledelsesperspektiv.  

De indsamlede noter tages med til næste møde i udvalget. Mødet 

holdes d. 17. november hvor der udarbejdes et udkast til den nye 

antimobbestrategi. Udkastet behandles på det efterfølgende skolebe-

styrelsesmøde. 

4. Viby Skoles 

fysiske ram-

mer og om-

bygning. 

Orientering ved Henrik omkring skolens nybyggeri og drøftelse af de 

fysiske rammer. 

Henrik forklarede om det naturlige skred i tidsplanen. Forventet ende-

lig aflevering af ombygning og ombygning ultimo december. SFO flyt-

ter fra Grundtvigsvej ultimo december. Aktuelt er der igangværende 

miniudbud for indkøb af møbler til nye faglokaler. 

 

5. Lektier Drøftelse og oplæg 

Dorte Marianne Jensen gennemgik opsummering af ”’hvad effekten er 

af lektier”: Iflg. John Hattie har ubevidst brug af lektier en 93. plads i 

forhold til effekt. Til gengæld har bevidst lektier/forberedelse til 

kommende større effekt – eksempelvis opmålingsopgaver eller træ-

ning/repetition af systemer. Læsning og dialog om det der er læst er 

fortsat meget vigtigt. 

Efterfølgende var der diskussion omkring emnet, hvor der var forskel-

lige vinkler i forhold til trivsel og faglighed, klasse/årgang og indhold, 

kvaliteten, formål, signalværdi og effekt af de lektier der gives. 

6. Skolefest Skolefesten 2018 

Drøftelse og orientering 

Udvalget har holdt møde. Fe og andet musiksten forventes afholdt i i 

maj 2018 som en stor fælles fest for alle på Viby Skole. Aktuelt arbej-

des der med et markedskoncept med streetfood, optræden, boder, 

diskotek mv. Umiddelbart tænkes skolebestyrelsen beskæftiget med 

div salg, ansatte/ledelse vil primært varetage planlægningsopgavene 

og opgaver omkring de enkelte klasser. 

7. Orientering 

fra ledelsen  

Generel orientering fra ledelsen siden sidst. 

Mulighed for morgenpasning af 4. kl i SFO fra 1. januar 2018. 

http://www.viby-skole.dk/
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Onsdag d. 8. november holder Rådmanden for skolebestyrelser. 

Tak til Nada for arrangement på lærernes-/medarbejdernes dag. 

Der er aktuelt 7 lærer praktikanter i 6 uger på Viby Skole. 

Skolevejsanalysen er lagt ud på ForældreIntra. Der er gjort opmærk-

som på flere trafikproblematikker i Viby Skoles distrikt. Desværre til-

godeser skolevejsanalysen ikke de aktuelle behov /problematikker. 

Trods henvendelse til skolevejsgruppen på Holme Ringvej, er det ikke 

lykkedes at få gruppen i konstruktiv dialog. 

8. Punkter til 

kommende 

møder 

Kommende punkter: 

Antiradikalisering 

Motion og bevægelse i undervisningen 

Indhold i Understøttende undervisning 

Kommunikation - den gode praksis 

Indhold i den faglige undervisning 

 

 

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

