
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Viby Skole 

 

 

 

Den 26. november 2019 

Kl. 17:30-20.00 (19.00) 

HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede ved afbud. 

 

Bemærk: Der serveres et juletraktement efter mødet.  

 

 

Viby Skole 

 

 

 

 

 

Kirkevej 2 

8260 Viby J 

 

 

 

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Gitte Frederiksen Vahl, Lars Peter Abildskov, Lene Bundgaard , Sidsel 
B. Jensen, Nada Hawa, Niklas Berg Overgaard og Pia Bang Bertram   
Suppleanter: Stine Fjendbo Galili(afbud), Anja Kvols (afbud)og Katrine 
Minke  
 
SFO-forældrerådet. 
Maria, Citha, Heidi, Dorthe 
Elevrepræsentanter:  
Isaac Emil Lohse Dechlis 8.b og Mathias Arknes-Pedersen 8.b  
 
Medarbejderrepræsentanter:  
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Dan Jensen, Rasmus 
Iversen, Stine Tegen (ref.) og Dorte Jensen  

  

Godkendelse af  

referat fra sidste 

bestyrelsesmøde 

29. oktober 2019 

 

 

Punkter til dagsorden 

 

1. Elevrådet 

(10 min) 

Orienteringspunkt (Isaac og Mathias)  

- Status for elevrådets arbejde 

- Hvordan fungerer møderne 

Kbh-tur torsdag d. 5. marts med elevrådet. Nisseleg bliver taget op 

igen, Vibstrup(minisamfund) ønskes retur, ny micro-ovn, flere vandpo-

ster til at hente vand ved. 

Der arbejdes videre med overstående ønsker – elevrådet gøres ansvar-

lig for at bringe det videre. 

2. Ansættelses-

proces 

(5 min) 

Orientering: (Lars og Gitte) 

- Ændring i procedure  

-Deltagere i ansættelsesudvalget: Lisbeth, Skoleleder fra naboskolen, 

Gitte, Lars, Stine, Jesper, Jana.  

Ændring af procedure ift at SB skal samles når Skolelederen er ansat. 

Det er ændret til, at de valgte fra SB har mandat til at tage del i be-

slutningen om hvem der tilbydes ansættelse. Mødet d. 20. jan. Er der-

for aflyst. Udkast til ansøgning er sendt ud til ansættelsesudvalget. 
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Ansøgningsfrist er d. 5. januar. 

 

3. Dialogmøde 

(10 min) 

 

 

 

 

 

 

Trafik 

Orientering: (Dorte og Gitte) 

Dialogmøde i distriktet-sydvest, var der ikke så mange, og det var  

lettere at komme til orde. Rart at høre om andre skoler og om hvad de 

gør. Temaet var overgang Børnehave til skole og hvordan får vi flere i 

folkeskolen? 50% af forældrene beslutter sig når barnet er 1 år.  

Hvorfor vælge Viby Skole? 

Vi skal tænke i at være Klimavenlige og bæredygtigere i skolen 

Trafik: 3 løsninger præsenteres, og der skal etableres kys og kør rute. 

Skiltning og blomsterkasse ved indgangen til skolen. Det hele skydes i 

gang i uge 5 (mandag d. 27.). Forslag om at der bliver gåbus i uge 

6,8,9, så det skydes godt igang 

Møde fredag d. 29. nov. i trafikudvalget. Vagt skema udarbejdes og 

der behøves forældre til at stå der kl. 7.30-8. 

Forslag om at der laves en lille film, om et barn der går den nye rute. t 

man kan tegne ruten op på fortovet.  (rød løber den første morgen) 

4. Skole/hjem 

samarbejde 

(60 min) 

 

Drøftelsespunkt  

Skal det nuværende princip ændres?  

 

- Hvad er lovgrundlag  

 

5 vigtige områder af skole/hjemsamarbejdet: 

1. Kommunikation mellem skole og hjem 

2. Underretning af hjemmet om elevens udbytte 

3. Forældremøder 

4. Skole/hjemsamtaler 

5. Forældrenes deltagelse i skolens liv 

 

Der er vedhæftet et lille hæfte fra ”Skole og forældre” omhandlende 

inspiration til skolebestyrelsens arbejde med principper for ”Samar-

bejdet mellem skole og hjem”. 

Præsentation af opgaven og hvad vi skal diskutere. Dorte fortæller om 

principper og hvad det betyder eks på hvad det er. Hvad er forældre-

nes ansvar, hvad er skolens ansvar, og hvad er vær-

di/vision/hensigt/formål 

5. Orientering  

    fra ledelsen 

    (10 min) 

     

Orienteringspunkt (Dorte) 

Cepos liste over skole omkring unv. Effekt. Udfra socioøkonomisk bag-

grund. Viby Skole har en plus effekt på unv. 0,3 og ligger side om side 

med Mårslet, Skødstrup. Nummer 13 i Århus.  

AULA fungerer fint men der udfordringer og lærerne/pædagogerne 

tager det i ”stiv arm” 

http://www.viby-skole.dk/
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Administrationsfællesskab er koblet af skolen og har fået ny leder 

udenfor skolens ledelse, så vi har fået nye opgaver og er ved at finde 

ud af hvordan vi fordeler opgaverne. 

Forskellige julearrangementer. Juleklip, adventssamlinger,  

 

 

7. Evt 

    (5 min)  

På næste møde skal vi have på dagsorden at skolestarterne skal have 

info om SB arbejdet – og hvordan og hvornår 

 

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

