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Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde, torsdag den 13. august 2020, kl. 18.00 – 20.30 

Mødested: Ørstedvej 

Deltagere: Mia, Martin, Klaus, Lone D. Naja, Trine, Irma, Birgitte, Lykke og Birgitte 

 

Ad 1) Valg af næstformand 

Martin valgt som næstformand 

 

Ad 2) Elevråd 

Har ikke konstitueret sig endnu, så det bliver næste møde  

 

Ad 3) Opstart af skoleår 

Birgitte informerer om, at skolen følger de nye retningslinjer per 1. august fra sundhedsmyndighederne. Der er 

dog en del, der skal fortolkes – både i forhold til det praktiske (afvikling af lejrskoler, ekskursioner, 

forældremøder) og i forhold til det økonomiske, og det kan let resultere i, at skolerne fortolker på forskellige 

måder. Der er skoleledermøde i næste uge, hvor denne problematik er på dagsordenen, da man ønsker en 

forholdsvis fælles forståelse.  

Skolerne skal nu selv finansiere de udendørs vaske – det er dyrt at leje disse, så vi skal prøve at klare os uden.  

Første skoledag for 0. klasserne gik godt – trods ekstrem varme og Coronaregler. Også god start på Bueager.  

Af de 7 millioner, vi har fået, er den største post renovering af håndværk og design, som omfatter tre lokaler. 

Der skal besluttes projekter her i 2020. Der skal bl.a. laves en væg og et nyt system til garderoben på 

Ørstedvej. Der etableres også et ekstra toilet på afdeling Ørstedvej, og der sikres adgang for elever til yderligere 

to eksisterende toiletter.  

Taget på Dåstruphallen er ved at blive renoveret – det er forsinket, fordi undertaget er for svagt. Det er 

sandsynligvis færdigt i midten af september. Kun 9. klasse har idræt pt, da de kan komme til eksamen i faget. 

De får tid til at tage hjem og skifte samt bade. 

En mor har henvendt sig, fordi hendes søn var tæt på at blive kørt ned. Vi har lovet at tage trafiksituationen op 

igen snarest muligt. 

Birgitte redegør for en elevsag, som endte på Facebook – tonen var hård, men heldigvis var der også 

modstemmer.  

Den 12. august var der forældremøde på 6. årgang. Nuværende 6., 8. og 9. skulle have været på lejrskole i 

foråret, som ikke kunne afvikles grundet Corona. Forældrene er meget utilfredse med, at der ikke er en 

erstatningstur, og de har svært ved at forstå, at de midler, der var sat af til lejrskoler i 19/20, ikke bare ligger og 

venter på at blive brugt i 20/21. Denne utilfredshed blev formidlet i et meget lidt pænt sprog. Ledelsen har tilbudt 

de berørte klasser, at skolen kan betale for udgift til leje at hytte til et en-dagsarrangement. Det erstatter ikke en 

lejrskole, men giver trods alt klasserne en mulighed for lidt ekstra social aktivitet.  

 

Birgitte informerer om elevfremgang (6 styks her ved skolestart) 

Ledelsen bøvler med Aula, som er meget tungt – alt skal genindtastes manuelt.  
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Birgitte fremlagde kommunes overordnede skolepolitiske retning, Perspektiv 2025, 

Der vil fortsat være fokus på inkluderende og motiverende læringsmiljøer, i professionelle læringsfælleskaber 

samt synliggørelse af læring.  Det er meningen, at ledelserne skal tættere på det pædagogiske arbejde. Alt 

sammen ambitioner som passer godt ind i de eksisterende tanker omkring skoleudvikling på Viby Skole.  

Forældremøderne er i gang uden deltagelse af bestyrelsens medlemmer – til gengæld er vi godt i gang med en 

forældrefolder (se næste punkt). 

 

Ad 4) Folder til forældreråd 

Første september er der forældremøde for 0. klasse – der skal folderen være færdig. Vi gennemgår og foreslår i 

fællesskab, hvordan den tidligere folder fra Dåstrup Skole kan rettes til – både indholdsmæssigt og sprogligt. 

Det nedsatte udvalg vil gå videre med det og sørge for, at folderen bliver færdig og trykt.  

 

Ad 5) Orientering fra 

Formanden 

Der blev før sommerferien formuleret et høringssvar angående den nye ressourcetildelingsmodel på 

specialområdet. Det er klar til at blive sendt inden fristen den 17. august.  

 

Ledelsen 

Birgitte (sfo) – god start, men kravet om zoner og mindre grupper udfordrer; bl.a. i forhold til personale til tilsyn. 

 

Lærerne 

Eleverne har lidt svært ved at forstå, hvorfor de skal holde afstand, når hverdagen ellers er vendt nogenlunde 

tilbage.  

 

Øvrige medlemmer 

En forælder spørger til, om man gør noget for at få de udmeldte børn (sfo og klub) tilbage. Birgitte informerer 

om, at man vil lave nogle sfo-initierede arrangementer for især 3. klasse. Man vil også diskutere, om 

skærmtiden måske skal udvides.  

 

En anden forælder spørger til Corona-sikkerhed i forhold til klassesæt. Svaret er, at der er styr på det; der skal 

bare gå 48 timer, så er det ok.  

 

Ad) Nyt punkt på dagsordenen: Årshjul 

Ved næste møde medbringer Birgitte, Mia og Martin et forslag til et årshjul.  

 

Ad 6) Evt. 

 

 

 


