Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 5. oktober kl. 17:00-19.30

HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede ved afbud.

Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Stine Fjendbo Galili, Nada Hawa, Pia Bang Bertram, Anja Kvols, Katrine Minke, Dorthe Kjer Voelmann
Suppleanter: Katrine Hegner Stærmose og Liza Frank Bøge
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 (ikke mødt op)
Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 8. september
Høringssvar udsendt af Gitte og Stine
Grundet lærernes dag, er der rundstykker på fredag fra ledelse og SB.
SB hilser og ønsker tillykke !

Punkter til dagsorden
1. Elevrådet

2. Principper

Orienteringspunkt (Sara og Rubina)
- opstart af elevrådet
CW og ST følger op på, om der er nogen elever med i lille og store elevråd fra c- klasserne
Drøftelsespunkt (Gitte)
- læs bilag om nuværende ”IT-principper”
- læs bilag om ”Chromebooks til eleverne”
Gode ideer og råd til hvordan vi laver overordnet ramme/princip for
arbejdet med chromebooks. Hvad er de enkeltes ansvar (lærere, elever
og forældre?)
• Forældre: passer på skolens ting, kommer med i tasken opladet i de små klasser. Sætte sig lidt i hvad der ligger på chrombooks, viser interesse for det Chromebooken bliver brugt til.

Viby Skole
www.viby-skole.dk

•

•

Forventningsafstemning ved udlevering af chromebook. Forældreuddannelse, digitaldannelse, adfærd omkring brugen,
kende til skolens regler. Opgave at kigge med fra sidelinjen og
være nysgerrig.
Forslag om graduering ift ind og udskoling. Årsplan /elevplan
skal tjekkes. Tryghed ift hvad de ser. Etikken, Italesættes på
forældremøder og kan være en del af trivselsrådets opgave.
Skolen ligevægt af digitalt og bøger/skrive med hånden. Meningsfuld kontekst i brugen af chromebook. Får devices til rådighed. Opstille ordensregler, kvalificere medarbejderne til at
bruge chromebook og orienter forældrene om brugen. Også i
brugen af platforme. Udvikle kritiske mennesker der kan bruge
teknologien på en kreativ måde. Handlekompetencer. Hvornår
virker hvad. Analoge/digitale skal gå hånd i hånd.
Alle børn lige muligheder, evt ”kørekort” hvad skal man kunne
hvornår og på forskellige årgange. Læseplan for kompetencer
og færdigheder. Samarbejde mellem lærere og pædagoger
særligt i 2.-3.kl, når den udleveres.
Medarbejderne er vant til at arbejde digitalt, og ”De32” kan
komme ud og undervise medarbejderne. Metodefrihed så det
vil være differentieret hvordan Chromebook bruges i undervisningen.
Vi har 2 medarbejdere her på skolen som er uddannet i at supervisere. Digital dannelse medtænkes på forældremøderne.
Eleverne skal behandle materiale ordentligt, digital dannelse.
Ordentlighed på chromebook – etik. Kunne samarbejde om
brugen. Chroomebook som dannelses redskab. Oplade devices, turde spørge eller sige til og fra hvis man støder på noget der ikke er rart. Undervises i digital dannelse /mobning.
Elevrådene skal inddrages i processen.
Generel diskussion af forbud og regler
Udformning af princippet skal indeholde noget fra hensigten
fra Aarhus kommune.
Hvordan kan man være en god ven hvis man ser noget man
ikke skal. Hvordan hjælper man hinanden, hvis man støder på
noget man ikke skal se – Det gode kodeks for brugen af
Chromebook. ”De gode vaner / adfærd”
Udvalg til at skrive princippet: DMJ, Stine, Gitte.

- efter drøftelse nedsættelse af udvalg til begyndende udkast til nyt
princip omkring overordnede retningslinjer i forhold til brugen af IT i
undervisning, SFO og frikvartererne
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3. Årshjul

Orienteringspunkt (Lene)
- mødedatoer fremlægges
”Mappen” til Skolebestyrelse findes på opslagstavlen og husk at klikke
både børn, forældre og medarbejdere af
Tirsdag 8. september
Mandag 5. oktober
Tirsdag 17. november
Tirsdag den 8. december
Mandag 11. januar
Tirsdag 9. februar
Torsdag 11. marts
Mandag 12. april
Tirsdag 18. maj
Torsdag 17. juni

4. Skolens vision

Drøftelsespunkt (Gitte)
- læs bilag ”Skolens vision”
Liza vil lave lay out pænere med skolens vision så det kan udleveres til
kommende forældre/skolestartere

5. Forretningsordenen

Orienteringspunkt (Gitte)
- læs bilag ”Værdigrundlag for Viby skole”

6. Orientering
fra ledelsen

Orienteringspunkt (ledelsen)
Info om skolestartsmøde, mange fremmødte, gode spørgsmål. Indskrivningen starter d. 5.okt i år.
Budget er gennemgået – holder det forventede budget – det regner vi
med – som det ser ud nu med et lille underskud.
Affaldssortering – der skal laves prøvehandlinger, starter op på alle
skoler
Uge 41 er sundhed - sammen og hver for sig. Anderledes uge. Mange
gode eks.
Info om fritidspædagogikken og nye mål og indholdsbeskrivelser bestilt af rådmanden
Møde i morgen aften Skole og forældre?
Info lagt ud – hvem deltager?
Kommende punkter
Princippet omkring IT
Trafik – kys og kør – ny kampagne?

7. Evt
8. Næste møde
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værdigrundlag v. Liza
Bestille varme til næste møde:)
Vigtigt at elevrådsrep. Får datoerne og bliver mindet om møderne –
datoerne er sendt ud til Sara og Rubina

