
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Viby Skole 

 

 

 

Den 12. april kl. 17:00- virtuelt møde 

 

 

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, Nada Hawa, Pia Bang Ber-
tram, Anja Kvols, Liza Frank Bøge og Dorthe Kjer Voelmann 
Suppleanter: Katrine Hegner Stærmose og Katrine Minke Mikkelsen 
 
Medarbejderrepræsentanter:  
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen og Dan Høibjerg Jen-
sen 
 
Ledelsesrepræsentanter: 
Dorte Jensen, Stine Tegen og Christian Wibe Nielsen (ref.)  
 
Elevrepræsentanter: 
Sara Eriksen Habassi 9.a og Rubina Runaga 9.a 
 
Afbud: 
Rubina og Sara,  

  

Godkendelse af  

referat fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Referat er godkendt 

 

 

Punkter til dagsorden 

 

1. Ændring i 

bestyrelse 

Orientering (Gitte) 

Dorthe Voetmann udtræder af bestyrelsen, i stedet bliver Ka-

trine Minke fast medlem. Vi skal finde en ny suppleant 

2. Elevrådet 

 

 

Orienteringspunkt (Sara og Rubina)  

Udgår 

 

3. Budget Orientering og drøftelse (Dorte og Peter) 

Gennemgang af budgettet som lander på et mindre under-

skud, men indenfor 5% rammen. Der er genereret et over-

skud på omkring 800.000 kr. Bestyrelsen vil gerne drøfte af-

vendelsen af denne sum. 



   

   

     

Viby Skole 

www.viby-skole.dk 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afkortning af 

skoledagen 
Drøftelse (Dorte) 

- udtalelse fra SB omkring skolens brug af paragraf 16b og 

16d (se bilag) 

Tilbagemeldingen fra bestyrelsen er, at bestyrelsen er enige 

med skoleleder, at muligheden for at anvende paragrafferne i 

udskolingen og i specialklassen skal bruges for at forkorte 

skoledagen mest muligt. 

 

5.  Principper  Drøftelsespunkt (Gitte og Dorte) 

- revidering af antimobbeplan (se bilag)  

Der nedsættes et udvalg beståene af Jana Løbner, Katrine 

Stærmose, Pia Bang. De afholder møde snarest og gennem-

går anti mobbeplanen. 

6. Orientering  

    fra ledelsen 

Orienteringspunkt (ledelsen) 

- herunder orientering om corona 

Der gode positive tilmeldinger fra forældrene omkring skole-

dagens længde og den kommunikation som er hver fredag. 

Planen for næste fase gennemgås. Det er stadigt ikke muligt 

at afholde fysiske skole/hjem samtaler eller forældremøder. 

Mange har afholdt dem virtuelle og det opfordres personalet 

også til at få gjort.  

7. Evt  

 

8. Næste møde 

 

 

Kommende punkter 

Anti mobbestrategi 

Overskud 

 

 

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

