
 

 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde  
torsdag den 10. december 2020, kl. 17.00 – 18.30 
 

Mødested: ONLINE 
 
Til stede: Mia, Martin, Claus, Marianne, Lykke, Lone, Lone D., Trine, Birgitte S. Alberte, Birgitte K.C, 
Nicoline. 
  
Afbud: Irma, Alberte, Naja 

 
1. Godkendelse af 

referat  
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

2. Nyt fra elevråd 

 

Eleverne synes det er ærgerligt at være blevet sendt hjem. To af 9. 

klasserne arbejder med projektopgaver hjemmefra. Den fungerer fint nok 
over TEAMS. 
 
Elevrådets julebanko skubbes til det nye år. 
 
Viby Skoles elevråd er valgt som årets elevråd – det er vi stolte over. Det er 

motiverende at blive anerkendt. 
 
Idé til fælles skoleanerkendelse over TEAMS eller udendørs-seance. 
 
Elevrådet vil gerne bruge de 10.000 kr. på et udendørs bordtennisbord ved 
blok A. 
 

3. Status på corona BC og LN: 
5.-9. årgang blev sendt hjem torsdag.  
Der var i denne forbindelse lidt tilvænning mht. at få fjernundervisningen til 
at fungere på 5. årgang fredag.  

Vi forsøger så vidt, det er muligt at holde elevernes skemaer. 

Der blev i eftermiddag afholdt et virtuelt lærermøde, hvor viden og gode 
ideer til online-undervisningen blev delt. 
De er god kontakt ud i alle hjem nu. 
Der er mulighed for at enkelte elever kan møde op fysisk, hvis lærerne 
oplever, at de har lav deltagelse eller trivsel i undervisningen.  
Eleverne på Ørstedvej må nu kun være sammen med egen klassegruppe, 
hvilket kræver ekstra lokale- og personalekapacitet.  

Der, hvor vikarer er fast tilknyttet en klasse, kan de gennemføres online. 
Hvor der ikke er fast personale kan enkelte timer aflyses. 
Ros til personalet for at være omstillingsparate. 
 
Spørgsmål til og drøftelse af 

 bevægelse i undervisningen 
 Kontakt til ikke-deltagende/sårbare elever, der skal tilbydes fysisk 

undervisning på skolen 
 

ML: Ros til forældrene for at være gode til at følge skolens og SFOens 

retningslinjer. 
 
Reminder om at huske sociale arrangementer. 

Det er p.t. ved at blive drøftet/afprøvet, hvorvidt playback kan gennemføres 
coronavenligt i det nye år. 
 

4.  Trafiksikkerhed –  
de voksne viser 
vejen 

 

Martin: 
Forældre og voksne generelt er ikke gode rollemodeller i forhold til at være 
foregangsfolk for børnene i trafikken. 

Flere kunne supplere med observationer af uhensigtsmæssig adfærd i 
trafikken omkring skolen især om morgenen. 
 
Mulige tiltag blev drøftet. 
NI tager kontakt til lokalpolitiet og beder om lidt tilstedeværelse og 
håndhævelse. 



 
Mia vil gerne lave opmærksomhedsskriv omkring situationen til kommunen. 
Forslag om, at elevrådet evt. kunne lave lille ”opdragelsesfilm” til alle de 
voksne – fx stop-motion med legofigurer. 

 

5.  Status på 
byggeprojekter 
 
 

 
På Bueager  

 bibliotekets vægge blevet lappet og malet samt alle reoler grundigt 
rengjort 

 et grupperum mellem håndarbejds- og sløjdlokalerne er blevet 

istandsat samt der er lavet vindueskig ind til den gamle SFO, sådan 
at området nu fremstår som et sammenhængende KREA-område. 

 der er et ønske om at få bedre belysning på gangene. 
 Det har været en meget lang og hård proces med renoveringen af 

hallen, der forventes afsluttet til jul. 
 Der mangler i høj grad stik med jordstik i klasselokalerne til 

opladning af elevernes bærbare. 

 Alle vinduer står på venteliste til ændret lukkemekanisme. 
 LN: Der er fri adgang til rockwool i redskabsrummene i hallen – det 

er taget med videre. 
 

På Ørstedvej 
 er der renoveret murværk ved SFOen, hvor man undervejs fandt 

asbest, hvilket har betydet forlængelse af projektet. 
 SFOen er blevet malet. 
 Garderobepladser færdige inden jul 
 to nye toiletter etableret på Ørstedvej samt to ældre toiletter 

renoveret til elevtoiletter. 
 Gennemgang af og enterprise på istandsættelse af HDS inden jul. 
 Rengøringen får gammelt n/t-lokale. 

 Fysiklokalet sorteret og ryddet. Skal indrettes til nyt naturfagslokale. 
 Billedkunstlokalet opryddes p.t. af lærerne. 
 To landskabsarkitektfirmaer er kommet med bud til ny legeplads. 

Der er indtil videre kun overordnede tegninger, som rundsendes 
med referatet. 

 Biblioteket er blevet virkelig flot og færdigt. 

 Der er ønske om mere lys ved SFOen udendørs. 

 Pga. øget elevtilgang til SPC1 på Ørstedvej bliver der nu etableret en 
dør mellem to klasseværelser for at give mulighed for længe ønsket 
udvidelse. 

 
Bestyrelsen vil efter jul fortælle om renoveringerne i et nytårsbrev til 
forældrene. 

 
 

6. Orientering fra 
 

Formanden 
Der prøves frem til marts måned med at referater af bestyrelsesmøder 
godkendes på efterfølgende møde, herefter evt. justering af 
forretningsordenen. 

 
Ledelsen  
Det er politisk besluttet, at Z-klassen på Gadstrup ikke flyttes til Viby Skole. 
Ny naturfagslærer ansat, Katrine, som er meritlærer-studerende. 

Martin Salling Hansen stopper som IT-support, da han har fået nyt job. 
I-pads er nu indsamlet på 0. og 1. årgang. Det er politisk bestemt, at de 

skal opbevares på skolen. 
Ulla er p.t. sygemeldt frem til jul. BC er i dialog med hende. 
Bettinas skolesekretæransættelse er forlænget frem til marts måned. 
 
SFOen: 
Det er en udfordring lige nu at have klasserne opdelt i SFO-tiden. 
 

Øvrige medlemmer 
Intet nyt. 
 

 

 

 


