Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 9. april 2019
Kl. 17:45-20:30

Bemærk: Der serveres lidt let mad og vand fra kl. 17:45
Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Lars Peter Abildskov, Lene Bundgaard, Sidsel B.
Jensen, Nada Hawa, og Pia Bang Bertram,
Suppleanter: Stine Fjendbo Galili, Anja Kvols og Katrine Minke,
Afbud: Niklas Berg Overgaard, Nada Hawa, Anja Kvols og Stine F. Galili
Elevrepræsentanter: Oliver Abildskov 9.a og Ida M. Sørensen 9.b

Godkendelse af

Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Peter Behnk, Stine
Tegen (ref.) og Dorte Jensen
Afbud: Dan Jensen
D. 26. marts

referat fra sidste
bestyrelsesmøde

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

2. Ledelsessitua
tion
(15 min)

Orienteringspunkt (Ida og Oliver)
Nyt fra elevrådet
Fastelavnsarrangement var en succes.
Der skal vælges nye elevrådsrep. og der bliver et møde hvor både de
”gamle” og ”nye” deltager.
Nye kunstbaner fungerer godt.
Orienteringspunkt og evt. spørgsmål (Dorte)
Henrik hilser. Er på Skødstrup.
Indsatser – SLF (stærkere lærings fællesskaber
Aula – Kommunikationsplatform
Fagfordeling – skoleår 2019-2020
Samarbejdstid – mødetid
Pligtige drøftelser er i fuld gang - aftaler for kommende skoleår
MEDudvalg – ny struktur. Specialklasserne har valgt egen TR
Dorte har en stor opgave i specialklasserne og kan måske uddelegere
arbejdsopgaver
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3. Mobiltelefon
politik
(40 min)

4. Temaaften
(45 min)

5. Trafik

Jesper TR – bygger videre på det gode samarbejde der er mellem
ledelse og medarbejder.
Jana AMR. – vi mærker det ikke i dagligdagen, Vivi forsat nærmeste
leder.
Ønske om information ud til forældregruppen: om hvordan man vil
løse opgaven, når der er én leder mindre i ledelsesteamet.
Der er meldt ud at Henrik kommer retur d. 1. januar 2020.
Drøftelsespunkt. Udvalget fremlægger tanker og overvejelser
Udvalg: Anja, Sidsel, Oliver og ledelsesrepræsentant
Forskellige tiltag drøftet i udvalget – ens regler, differentierede regler.
Ingen regler.
Indskoling (0.-3. kl.): i tasken, og slukket
Mellemtrin(4.-6.kl): et mobiltfrit frikvarter – en pause uden mobil. 811.30 låst inde og igen kl. 12 efter pausen.
Udskoling(7.-9. kl): større uenighed omkring regler men vil gerne lave
en aftale der bygger på gensidig tillid.
Mobilhotel på bordet, og eleverne må tage mobilerne i pauserne
Opfordring til at særligt 7.kl skal mindes at man kan lave noget andet
– spille spil og komme ud
Se endelig bilag – reglerne skal efterleves af skolens voksne.
Mobilreglerne er vedtaget og ordningerne træder i kraft efter
påskeferien.
Drøftelsespunkt (Dorte og Gitte)
Begyndende snak om udskoling og faglighed
Gitte fremlægger fra temaaften med ”Skole og forældre” – som hun
foreslår vi bliver medlem af.
Dorte fremlægger fra konference ”Karakterfri hverdag”
Der blev diskuteret mange ting bla:
• Motivation
• Mindset – forældre og børn
• Præstation – karakterer – feedback
• Proces og resultat
• Fejl skaber læring - innovation
• Individualitet – fælleSskab
• Erhvervsuddannelse og praktik
.
Hvordan kobler vi det med at vi skal fastholde de unge på Viby Skole,
og hvilken overskrift skal SB arbejde videre med. Der blev aftalt at
arbejde med Hvordan sørger vi for et godt læringsmiljø på Viby
Skole?
Orienteringspunkt (Katrine)
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(10 min)
6. Meddelelser
(15 min)

7. Evt
(5 min)

Katrine deler bilag ud. Vedlagt referatet.
Vedtaget at vi går ind i arbejdet, og får konsulent med fra B&U
Orienteringspunkt (Dorte)
Orientering fra ledelsen
- Kommunikation (status på aula og ”Den gode historie”) – 2 spor,
hjemmesiden og intra. 2 uddannelser i gang. Aula udrulles d. 1. august
2019
- Den nye aftaletekst. Indskolingen forkortet skoledag, mellemtrin
/udskoling dobbeltlektion med 2 faglærere, der skal arbejde sammen
på årgangen.
Valgfag 2 prak.mus fag . det ene skal være håndværk og design(HD).
7. og 8.kl samme valgfag og til prøve i 8 kl (bestemt i Aarhus
Kommune). Prøven kommer til at indgå i UPV
(uddannelsesparathedsvurderingen)
Mødetid for bestyrelsesmøder. Fastsat til kl. 17.30-20. Spisning kl.
17.15
SB aflyses d. 25. april.
Flytning af SB. Mødet torsdag d. 23. maj rykkes frem til tirsdag d. 14.
maj – her deltager SFO forældreråd
Viby Marked lørdag d. 14. september.
Den gode historie fra Kathrine afleveres til medarbejderne på fredag

