Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 8. december kl. 17:00-19.30 - Virtuelt

HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede, hvis I er forhindret i at
deltage.

Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Stine Fjendbo Galili (afbud), Nada Hawa (afbud), Pia Bang Bertram (afbud), Anja Kvols (afbud), Liza Frank Bøge
(afbud), Dorthe Kjer Voelmann (afbud)
Suppleanter: Katrine Hegner Stærmose a og Katrine Minke Mikkelsen
Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen og Dan Høibjerg Jensen
Ledelsesrepræsentanter:
Dorte Jensen, Stine Tegen og Christian Wibe Nielsen (ref.)
Elevrepræsentanter:
Sara Eriksen Habassi 9.a og Rubina Runaga 9.a
Godkendelse af
referat fra sidste

Tirsdag d. 17. november
Referat godkendt

bestyrelsesmøde

Punkter til dagsorden
1. Elevrådet

Orienteringspunkt (Sara og Rubina)
- nyt fra elevrådet
Rubina. Vi har haft et møde. Det med nisserne virker ikke rigtigt.
Mange synes det er træls med nedlukningen. Ærgerligt at vi ikke kan
lave vores projekt (projektopgaven) på skolen.

2. Principper

Beslutningspunkt (Gitte)
- læs bilag 1 som er andet udkast til skolens ”Princip for brug af IT på
Viby skole
- layout
- endelig godkendelse
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Andet udkast er sendt ud. Vi kan ikke beslutte i dag. Der er ikke forældrerepræsentanter nok.
Katrine. Noget rod at dagsorden ligger på to forskellige platforme.
Svært at finde.
Dorte: Vi har i PKU nedsat et arbejdsudvalg, der skal sikre, at princippet bliver virksomt på skolen. Skolen er parat til at princippet bliver
vedtaget.
3. Høring

4. Dialogmøde

Beslutningspunkt (Gitte)
- læs bilag 2
- der skal skrives høringssvar inden fredag d. 18. december jvf bilag.
”Høring af udkast til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn”
udsendt af Dorte 17. november
Gitte: kan vi det? Er vi beredte til det? Der er ikke nogen der har tid til
at gå ind i det.
Gitte opridser opgaven vedr. tilsyn på skolen.
Hvordan vi kan anvende kvantitative og kvalitative data på skolen.
Dorte: Dette tilsyn bliver meget mere omfattende nu. Er læringsmiljøet i orden. Besøg af eksterne skolefolk. Samtaler med skole og bestyrelse.
Der efterlyses enormt meget data. Det kan blive svært at håndtere.
Stine: Synes det virker meget kontrollerende. Ubehageligt.
Gitte: Kommer alt det her mit barn til gode?
Dorte: Kan godt lide at meget bliver ført mere hen på data. Vi kommer til at bruge rigtig meget tid på det. Men hvad er kvalitet? Hvem
skal definere kvalitet?
Gitte og Dorte mødes og giver svar, hvis der gives mandat til det.
”Bestyrelsen giver sit mandat”.
Orienteringspunkt (Gitte)
- jvf bilag udsendt af Dorte 27. november
- tilmelding hvem kan?
Bæredygtighed og grøn omstilling. Hvem deltager? – Katrine og Kathrine og Dorte.
Gå ind og meld jer til et af de to møder. Digitalt.
Dorte: Vi er i gang med tre forskellige skraldespande. Containere er
endnu ikke kommet. Vi går ikke i gang før containerne er kommet.
Vi har været i gang med ’energi og varmestyring’.

3. Trafik

Beslutningspunkt (Gitte)
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- der skal udarbejdes et skema til kampagne ”Kys og kør” i uge 5
- hvem kan?
4. Skolens værdigrundlag

Beslutningspunkt (Gitte)
- Liza fremlægger revurderet udgave (layout) af skolens værdigrundlag

5. Orientering
fra ledelsen

Orienteringspunkt (ledelsen)
Dorte:
der har været en meget vred mand, der har skældt ud over skolepatruljen.
Gitte: Vi forsøger at arbejde med sikker skolevej. Vi går ikke ind i den
aktuelle diskussion.
Katrine: Jeg har ikke fået skema for uge 5. Indkøber 300 overtræksskoletasker. Halsedisser til skolepatruljen.
Skema for patrulje uge 5. 8 elever/dag
Dorte: Vi er blevet bedt om at sende 5. – 9. klasse hjem.
0. – 4. har normal uv. Droslet meget ned på idræt musik og
madkundskab.
Vi holder meget øje med de elever der evt ikke dukker op til
den virtuelle uv.
Stine: SFOen gør meget for at børnene kan være udenfor.
Personalet arbejder klassevis med børnene, så vi kan spore
evt. smittekæder. Virker godt med de nye markiser. Der er flere børn, der bliver længere i SFO
Jana vi opfordrer ikke til, at de tager tidligere hjem. Tværtimod.
Katrine: Der er mange børn der ikke kommer i klubben længere, fordi de ikke må være inde.
Dorte. Det er ærgerligt. I skal tale med Jan. Men han kan nok
ikke gøre meget ved det.
Dorte. Forældretilfredshedsundersøgelse: Vi ligger som nr 11 i
Århus. Vi scorer ret højt. SFOen ligger superflot. Vi er i fint selskab.

6.

Udgår. Lisa er der ikke
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7. Næste møde

Kommende punkter:
Næst møde i januar.

