
 

 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 18. november 2020, kl. 18.00 – 20.30 
 

 
Mødested: ONLINE 

 
Deltagere:  
Mia, Trine, Martin, Klaus, Lone, Irma, Lykke, Marianne, Nicoline. 
Afbud: Alberte, Ronia 

 
1. Godkendelse 

af referat  
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

2. Nyt fra elevråd 
 

Udskydes, da elevrødderne ikke deltog på mødet. 

3. Status på 
corona 

BC orienterede: 
Coronaen er rykket tættere på – en stor gruppe elever er blevet sendt hjem i 
fredags. Der er tre elever testet positive. Der har været kommunikation 
særskilt til de enkelte klasser, hele skolen og personalet. 
Især de ældste har svært ved at acceptere, at de skal overholde skolens 
retningslinjer. Det skaber bl.a. utryghed i personalegruppen.  

Skolen kommunikerer særskilt med forældrene på årgangen og det planlægges, 
hvordan eleverne evt. kan skilles ad i idræt på 9. årgang for at mindske unødig 
nærkontakt. 
 
Drøftelse af skolens corona-retningslinjer og konkrete handlinger.  
 

4.  Godkendelse 
af 
Ordensregler 
 

Punktet drøftedes af bestyrelsen. 
Ordensreglerne godkendes med aftale om mulighed for senere at tilføje et 
punkt vedr. kost, herunder indtag af energidrikke. 
Drøftelse af forældrehenvendelse vedr. brug af mobiltelefoner i frikvarterer. 
Bestyrelsen drøftede henvendelsen i forbindelse med punktet om ordensregler 

og udfærdiger et svar. 
5.  Høringssvar 

ang. 
gruppetilbud.  
 

Forslag til høringssvar præsenteredes på mødet. 
Mia orienterede om Gadstrup Skoles skolebestyrelse har delt deres høringssvar, 
med Viby Skole. 
Bestyrelsen tager kontakt til Gadstrup Skoles bestyrelse. 
 

 Kaffepause 
 

 

4.  Opstart på 
princip for 
ekskursioner 
og lejrskoler 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe af Lone, Birgitte og Klaus og Lykke. 
Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til et nyt princip på baggrund af de to 
tidligere skolers principper og traditioner samt nuværende praksis for Viby 
Skole.  

BC opridsede nuværende praksis og forskellige mulige scenarier. Forskellige 
ideer og muligheder drøftedes.  
Det besluttedes at arbejdsgruppen går videre med muligheden for af 
pædagogiske årsager at fastsætte lejrskolerne på 4. og 6. årgang. De 
økonomiske konsekvenser skal overvejes. Medarbejdergruppen og LMU vil blive 

inddraget. 

 
5. Orientering fra 

 
Ledelsen 
BC: Der er to stillingsopslag ude med frist d. 4.12. En naturfagslærerstilling og 
en inklusions-støtteperson. Birgitte er blevet kontaktet af en journalist vedr. 
den trivselsundersøgelse, der er lavet i kommunen.  
Birgitte har deltaget sammen med en anden skoleleder på et SBU-møde for at 

orientere politikerne om skolens nye vikardækningspraksis. 
MA: Der var sidste uge møde med alle pædagogiske ledere. Mange steder er 
der faldende brug af SFO-tilbuddet. Dette er heldigvis ikke tilfældet i Viby 
Skoles SFO. Der er p.t. indskrevet 47-50 elever til næste skoleår. Vi håber 
stadig på at kunne oprette tre BH-klasser. Der er lavet en præsentationsvideo 
for nye 0. klasser, der præsenterer en dag i indskolingen på en rigtig god 
måde. Kan ses via skolens hjemmeside. 

 



 
Øvrige medlemmer 
LN: Corona fylder meget i medarbejdergruppen. Det er desværre ikke synligt 
på skolen, at regeringen har afsat ekstra midler af til rengøring på skolerne. 

 
Trine: Ungdomsuddannelserne inviterer eleverne ind til orientering og 
brobygning vha. digitale præsentationer som erstatning for brobygningsdagene, 
der er aflyst pga. corona. 
 
 

 Næste 
bestyrelse 10. 
dec.  
 

Næste møde bliver online fra kl. 17.00-19.00 

6. Evt. 

 

Spørgsmål vedr. nyt om legepladserne.  

BC rundsender de oplæg, skolen har fået, til bestyrelsen. 

 
 

 

 

 

 

 


