Skolebestyrelsesmøde
Viby Skole

Den 17. november kl. 17:00-18.30
HUSK- at melde afbud til Dorte eller undertegnede ved afbud.
Viby Skole
Kirkevej 2
8260 Viby J

Protokol

Forældrerepræsentanter:
Gitte Frederiksen Vahl, Pia Bang Bertram, Dorthe Kjer Voetmann, Anja
Kvols og Katrine Minke, Liza Frank Bøge
Medarbejderrepræsentanter:
Lene Kjærgaard, Jana Løbner, Jesper Jørgensen, Stine Tegen, Christian
Wibe Nielsen og Dorte Jensen.
Elevrådsrepræsentanter:
Rubina
Godkendelse af

Referatet godkendt

referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Punkter til dagsorden
1. Elevråd

Rubina: Nisseleg med de små må gerne gennemføres, hvis det er
udendørs of klassevis.
Rubina spørger til udeordning. Om den kan lempes. Dorte svarer, at
hvis det er dårligt vejr, må de være inde, men der skal være tilsyn af en
lærer.
Der er nogle elever, der har bedt elevrådet om at prøve at gøre noget
ved dårligt og hårdt sprog. Bandeord. Man bliver ked af at høre på
det. Dorte støtter og vil tage det op med lærerne

2. Skolebestyrelse

Kommer der en skolefest? Dorte: der kommer en eller anden form for
skolefest den 28. april.
Pkt 2
Stine: Der bør stå ”lige muligheder” i stedet for ”lige adgang”. I stedet
for ”forældre hjælper indskolingsleder” bør der stå ”forældre samarbejder …”
Dorthe : Der er for højt lix-tal.

Viby Skole
www.viby-skole.dk

Dorte M. I stedet for pædagoger og lærere skal der stå ”medarbejdere”.
I stedet for ”principper for brug af cromebooks” skal der stå ”… brug af
teknologi”.
Pkt. 3 Trafik
Katrine: Der er mange forhindringer på kys og kør-banen, men det er
jo ikke skolens areal og vi kan ikke råde over det. Mangler tit en skolepatrulje.
Katrine finder gave til skolepatruljen. Vil gerne hylde den.
Dorte følger op på det med den manglende skolepatrulje. Rubina opfordres til at tage det op i elevrådet.
3. Skolen lige
nu - corona

Orienteringspunkt (Ledelsen)
Dorte: Personalegruppen er delt på to lokaliteter for at sikre afstand.

4. Principper
5. Orientering
fra ledelsen

6. Evt

Orienteringspunkt (Ledelsen)
Dorte: Vores trivselsundersøgelse viser gode data. Dorte vil vende
tilbage til dette punkt med nogle slices.
Det viser ´sig, ved ny optælling, at vi har flere distriktsbørn end forventet. Det er godt i hht. politisk ønske.
Stine: Kan ikke sige noget om indskrivningen til kommende børnehaveklasser endnu. Det ser ud til, at vi igen får 2 klasser.
Rubina: Kan der gøres noget ved, at vi har for kort tid til at spise? Vi
bliver nogen smidt ud inden der er gået et kvarter.
Dorte: Vi taler med lærerne om det
Dorte vil fremover lægge bestyrelsesmødereferater på AULA

7. Næste møde

Kommende punkter

