Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 14. maj 2019
Kl. 17:30-20:00
Bemærk: Der serveres lidt let mad og vand fra kl. 17:15
Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Lars Peter Abildskov, Lene Bundgaard(afbud),
Sidsel B. Jensen(afbud), Nada Hawa(afbud), Niklas Berg Overgaard
(afbud) og Pia Bang Bertram,
Suppleanter: Stine Fjendbo Galili, Anja Kvols og Katrine Minke (deltog
ikke)
SFO-forældreråd:
Jakob K. Kristoffersen(afbud), Jens Foged, Ann-Mi Mølenberg, Citha J.
D. Jensen og Dorthe K. Voetmann. Jane Sørensen (Afbud)
Elevrepræsentanter:
Oliver Abildskov 9.a, Ida M. Sørensen 9.b og de nye
elevrådsrepræsentanter. Formand: Isak 8.b, og Mathias 8.b.
Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner(afbud), Jesper Jørgensen, Dan
Jensen(afbud), Peter Behnk, Stine Tegen (ref.) og Dorte Jensen
Godkendelse af

D. 9. april

referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Punkter til dagsorden
1. Kort nyt fra
elevrådet
(10 min)

2. Trafikanalyse
(20 min)

Orienteringspunkt (Ida og Oliver)
Nyt fra elevrådet
Præsentation af nye repræsentanter: Isaac og Mathias. 8.b.
Udluftning i pauserum i udskolingen – bliver der arbejdet på.
700,- skal bruges på en fest for elevrådet.
Evt tur til Folketinget med elevrådet
Orientering- og drøftelsespunkt (Stine og Katrine)
Hvordan kan SFO-forældrerådet blive en del af dette område – fx i
forbindelse med, at der starter nye elever til aug.
Kathrine er vores trafikrepræsentant i SB. Forslag om at SFOforældrerådet deltager eller evt. elevrådet.?
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3. Opsamling
fra sidste
møde med
SFO
(105 min
(15-20-4525 min))

Særlig fokus på 0.kl og opstarten. – sikker trafik.
Kampagne som kører på skolen i uge 33-36. der er un.v. materiale til
de forskellige årgange
Forslag om at male kantstenen gul ved skolen.
Kathrine har kortlagt hvor der opstår vanskeligheder i trafikken
omkring skolen
Forslag eller deltagelse: Tilbagemelding til Kathrine eller Gitte.
Drøftelsespunkt
Læring – trivsel og forældre v. Gitte
SLF v. Dorte -Dorte fremlægger om tankerne bag SLF, ”The big WHY?”
– hvorfor skal vi det?
Drøftelse i grupper
Opsamling – hvad og hvordan skal vi komme videre med
punkterne/opgaverne
Spørgsmål 1
Kende til skolens forventninger og mål. Let adgang til information.
Aftale min. krav af løbende information. Hvad forventer skolen på de
forskellige årgange? Hvad forventes der af mit barn.
Temperaturmåling på, hvordan det går og hvordan forældrene støtter
op. Løbende kommunikation, så man føler sig inddraget.
Hvilke muligheder har forældrene for at bidrage – differentieret til
eget barns læring og til klassefællesskabet
Forældrene tænker, at de kunne komme meget mere på banen, i
forhold til skolestart. Forventningsafstemning sammen med
klasseteamet, hvad kan man forvente? Og hvad kan forældrene
bidrage med?
Læringsplan temperaturmåling – i alle fag. MinUddannelse
Indskolingen: Ugeplan så man får info om hvad skal ske eller hvad der
er sket.
Mellemtrin: lektiebog + månedsbrev
8-9 kl : Eleven selv styrer lektier.
Mere ambitiøst i forhold til kommunikation. Evt. Flere meldinger på
hvordan det går, og egen temperaturmåling som eleven laver.
Spørgsmål 2.
Gr 2. Trivselsråd og arbejdet i klasserne. Hvordan lærer man nye børn
og forældre at kende. Traditioner som ”lever” alle skoleårene. Svært
at få forældrene i tale i udskolingen. Venskabsklasser på børne og
forældreniveau som kunne give lidt tips og ideer til arrangementer.
Undersøgende på, hvorfor forældrene ikke går på intra, og hvordan de
kan hjælpes?
Differentierede forventninger: noget til alle forældre og noget som
skal løses af fællesskabet – alle bidrager med det, de kan.
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4. Meddelelser
(10 min)

5. Evt.

Ny form på projektopgaven i udskolingen hvor de fremlægger for
forældrene og ikke kun for lærerne. – god erfaring
Alt bliver digitalt
Skaber kulturen i 0.kl og børnene skal have en oplevelse af, at de er
inddraget i deres egen læringsproces.
Orienteringspunkt (Dorte)
Næste møde d. 18. juni. I skolebestyrelsen
Næste møde d. 13. august i SFO-forældreråd
Peter adm.leder bliver i lokaldistriktet (Rosenvang – Viby). Tak for det,
Arbejdsopgaverne er ikke på plads i forhold til fordelingen i
ledelsesteamet. Hvordan ser det ud når Peter ikke har sin faste plads
på skolen længere.
Skriftlige prøver er godt afviklet.
9.kl sidste skoledag er på plads d. 24. maj
Ny hjemmeside. Er ved at blive udviklet. Vi skriver på livet løs, bliver
introduceret 1. august sammen med AULA som bliver det nye intra
14. sept. er der Viby marked, og vi kan bruge hjælpere

