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Den 18. maj kl. 17:00- virtuelt møde 

 

 

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

deltage. 
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Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Gitte Frederiksen Vahl, Stine Fjendbo Galili, Nada Hawa, Pia Bang Ber-
tram, Anja Kvols, Liza Frank Bøge (afbud) og                                                
Katrine Minke Mikkelsen (afbud) 
Suppleanter: Katrine Hegner Stærmose  
 
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  (Mødte ikke op) 

  

Godkendelse af  

referat fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Mandag d. 12. april 
 
Referat godkendt 

 

 

Punkter til dagsorden 

 

1. Elevrådet 

 

 

Orienteringspunkt (Sara og Rubina)  

 - 

2. Princip Drøftelse (Jana, Pia og Kathrine) 30 minutter 

- Se bilag med anti/mobbestrategi med kommentarer 

 

Omformuleringer og tilføjelser til strategien blev drøftet og 

vedtaget. Kathrine renskriver bilaget og tager det med til næ-

ste BS 

 

3. Høring Drøftelse (Gitte) 30 minutter 

- Skolebestyrelsen skal afgive høring om ”Ståsted for arbejdet 

med mental sundhed” 



   

   

     

Viby Skole 

www.viby-skole.dk 

 

 

 

 

 

 
- Se bilag 

Punktet blev drøftet. Gitte og Dorte udfærdiger høringssvar. 

 

4. Overskuddet    Drøftelsespunkt (Gitte og Dorte) 

- Hvordan kan et overskud evt bruges? 

- Penge til trivsel (nationalplan og fra byrådet)  

 

DJ: Vi har brugt nogle af pengene til en to-lærerordning i vo-

res 9. kl. efter en coronatid som muligvis er gået ud over ele-

vernes læring. Ressourcen skal klargøring af eleverne til ek-

samen.  

Gitte: Spørg også elevrådet om ideer til hvad pengene kan gå 

til.  

DJ: Måske kan trivselsundersøgelsen vise os, om der er nogle 

steder, der er brug for lidt ekstra. 

Punktet tages op igen til august.  

 

5. Orientering  

    fra ledelsen 

Orienteringspunkt (ledelsen) 

- herunder orientering om corona 

 

Fagfordeling er lagt ud til lærerne. Der er afsat tid til drøftelse 

med lærerne på onsdag. 

Vi regner med at skemaet er klar til uge 25. 

I næste uge melder vi ud, hvem der er kontaktlærere i de 

forskellige klasser. 

Maria K. (børnehaveklasselærer) er overflyttet til Rosenvang-

skolen. Hun har fået lovning på, at hun må komme tilbage til 

Viby Skole hvis der 22/23 igen er to børnehaveklasser. 

Vi får to ’pårettevej’ – elever det kommende skoleår. Hertil 

har vi fået midler og har ansat Nicolaj som er erfaren med 

opgaven. 

Michael Tagesen vender tilbage til august. Arbejder i special-

klasserne. Særligt fokus på ’Mellemformer’ 

Corona giver ikke de store udfordringer på skolen. Børnene er 

gode til at overholde reglerne. 

To medarbejdere er pt syge med covid-19. Ingen af dem er 

smittede på skolen. 

Rådmanden indkalder til dialogmøde med skolebestyrelserne 

den 17. juni. DJ udsender link. 

Det besluttes at dialogmødet kombineres med næste BS 

Byrådet har meddelt, at vi skal regne med overbelægninger i 

specialklasserne. Der vil komme løbende optagelse i special-

klasserne og ikke som nu – en gang om året. 

6. Evt Stine efterspørger mødedatoer for kommende skoleår for at 

kunne planlægge i forhold til arbejde. 

 

http://www.viby-skole.dk/
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7. Næste møde 

 

 

Kommende punkter 

 

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

