Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 8. september kl. 17:30-20:00
HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede på mail.
Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Nada Hawa og Pia Bang Bertram
Suppleanter: Stine Fjendbo Galili, Anja Kvols og Katrine Minke, Dorthe
Kjer Voetmann, Liza Frank Bøge, Katrine Hegner Stærmose
Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Dan Høiberg Jensen,
Ledelsesrepræsentanter:
Dorte Jensen, Stine Tegen, Christian Wibe Nielsen
Elevrådsrepræsentanter:
Sara Eriksen Habassi 9.a,. Rubina Runage 9.a

Godkendelse af

Afbud:
Dan Høiberg Jensen, Nada Hawa, Anja Kvols, Katrine Hegner Stærmose, Rubina Runage
Godkendt

referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Punkter til dagsorden
1. Skolebestyrelse

Velkomst (Gitte – Formand)
- konstituering af skolebestyrelse:
- Gitte fortsætter som formand
- Valg af næstformand:
- Stine Fjendbo Galili

2. Skolen lige
nu - corona

Orienteringspunkt (Ledelsen) Dorte:
De seneste coronaopdateringer kan læses i ’Fredagsbrev’ den 4. september på AULA
Vi prøver at fastholde nogle af de allerede planlagte arrangementer,
bare på en ny måde, så vi kan efterleve anvisningerne.
Forældremøder kan nu afholdes fysisk.

Viby Skole
www.viby-skole.dk

Første MED-møde i morgen. Vi skal bl.a. se på vores sorgpolitik.
Der er startet 6 nye personaler og CW. Det er gået godt. Stine og
Christian afholder opstartmøder med de nye i denne måned
3. Årshjul

Drøftelsespunkt (Gitte)
- antal møder: Ca et/måned. Rul mandag, tirsdag og torsdag.
Lene Kjærgaard udarbejder en plan. 10 møder/år.
- dagsorden/referat: Gitte og Dorthe / CW

4. Principper

Drøftelsespunkt (Gitte)
Dorte gennemgår rammen for bestyrelsens arbejde i forhold til det
politiske system. Bestyrelsen kan kun have indflydelse på generelle
sager. Det er sager, der vedrører hele skole. Ikke personer.
I ’principper’ må der aldrig stå ’skal’, der skal stå ’kan’.
- endelig godkendelse af trafikpolitik: Godkendt.
- nyt princip omkring overordnede retningslinjer i forhold til brugen af
IT i undervisning, SFO og frikvartererne
- principper generelt, gennemgang af skolens principper
Aftaler fra august 2019:
Principper: SB laver dem, men de kan fraviges.
Gr 1.Skole-hjem-samarbejdet og lejrskoler (hvordan gør vi det nemmere at arrangere overnatning som forældre)
Gr 2.Kommunikation – i AULA som ’beskeder’.
Gr 3.Bevægelsen, forældresamarbejdet, fastholde de ældre elever, i
udskolingen – attraktivt at blive på folkeskolen?

4.a Høringssvar.

Fra januar 2020. §16b. Mulighed for at forkorte skoledagen. Tillæg
§16d. Man kan omdøbe noget af UU. Skolelederen skal redegøre for
hvordan timerne bruges.
Formand og næstformand formulerer et svar. Rundsender til resten af
bestyrelsen.

5. Orientering
fra ledelsen

Orienteringspunkt (Ledelsen)
Dorte præsenterer nye medarbejdere.
Vi drøfter, hvordan vi kan fjernuv. hjemsendte elever.

Viby Skole
www.viby-skole.dk

6. Evt.

Gitte. Orienterer om foreningen Skole og Forældre. Foreningen kritiserer, at der ikke er tilført flere penge på skolerne I Århus. Århus ligger
under landsgennemsnittet for tilførte kr/elev.
Den 6. oktober er der generalforsamling i foreningen. Vi er ikke medlem, men må gerne møde op.
Foreningen har lagt et udkast, som kan lægges på AULA. Gitte ligger
det på.
Dorte: Elevrådet vil gerne lave Vibstrupuge, men vi må ikke blande
eleverne nu, så det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket.
Der vil blive afholdt skolefest.

7. Næste møde

Kommende punkter: 1: Forretningsorden. 2. Principper for IT og bring
your own devices. 3. Skolens vision
Mandag den 5. oktober.

