
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20. oktober 
 

Mødested: Ørstedvej 

 

Deltagere: Mia, Trine, Martin, Klavs, Lone, Lone, Irma, Birgitte, Birgitte 

 

Ad 1) Nyt fra elevråd 

Alberte (formand) og Ronja (næstformand) – begge fra 9. klasse – præsenterer sig selv. Dernæst fortæller 

de om arbejdet i det store elevråd; herunder om de mange udvalg: 

 miljøudvalg  

 blokudvalg 

 fra Ø til B (her har de tænkt på at etablere venskabsklasser. Der har været et møde mellem lille og store 

elevråd, hvor der var mange idéer til aktiviteter på tværs af matrikler. 

 parkeringsudvalg (vil gerne have overdækning, så cykler ikke bliver våde) 

 bodudvalg 

 

Alberte og Ronja skal deltage i den virtuelle generalforsamling i Danske Skoleelever – her vil det vise sig, 

hvordan Viby Skole har klaret sig i konkurrence om at være Danmarks bedste elevråd. 

Elevrådet har på Bueager indrettet et skab med informationer om elevrådet. 

Fortæller lidt om, hvordan det er at være elev i disse corona-tider – det er blevet bedre, men de savner 

fester og andre former for socialt samvær. 

 

Ad 2) Status på Corona 

Birgitte informerer om status på Corona. Indtil videre er der heldigvis ingen smittetilfælde på skolen. Hvis 

det skulle ske, sender man i dag ikke per automatik hele klassen hjem - kun de nære kontakter. Der 

foretages således hver gang en individuel vurdering.  

Der informeres om, at der Roskilde nu er et fast track til pædagogisk personale, så man kan blive testet 

hurtigere.  

Hvis man har været i et orange land, skal man gå i karantæne i 14 dage – man har i denne periode ikke ret 

til nødundervisning. Vi overvejer at sende en skrivelse ud til forældrene, hvor vi informerer om dette.  

Birgitte informerer om ekstra udgifter i forbindelse med Corona. På grund af de mange zoner i pauserne, 

bliver der slidt rigtig meget på græsset, og der er problemer med at have mandskab nok til at dække alle 

frikvarter, hvorfor der skal hyres vikarer ind. Coronaudgifter skal bogføres særskilt, da skolerne er blevet 

lovet kompensation for 60% af udgifterne.   



Bestyrelsen deler gode idéer i forhold til elever, der er i karantæne; på teknisk skole i Roskilde har de gode 

erfaringer med læringsmakkere. Alle elever har en læringsmakker, og hvis den ene er i karantæne, har den 

raske læringsmakker ansvar for, at vedkommende er med i det, der foregår i undervisningen. En lignende 

model ville måske være en mulighed for vores udskolingselever.  

 

Ad 3) Budgetopfølgning 

Birgitte præsenterer den seneste budgetopfølgning fra september. Budgetunderskuddet er blevet 

væsentligt reduceret, så det nu er knap 400.000 kr.: vi er dermed igen under de 2% overskridelse af 

budgettet, kommunen har defineret som maks. Forhåbentlig kan underskuddet bringes yderligere ned, når 

vi kompenseres for nogle af de knap 185.000 kr., som vi har brugt specifikt i relation til Corona.  

Skolen får sandsynligvis del i puljen ”Generelt løft i folkeskolen” – nok ca. 375.000 kr.  

Der bliver spurgt til belastning af lærerne grundet presset økonomi. En lærer underviser på Viby Skole 

maks. 26 timer per uger, og det svarer nogenlunde til gennemsnittet både i og uden for kommunen. 

Der bliver også spurgt til sygefraværet.  I skoleåret 19/20 var sygefraværet meget højt – i de fleste tilfælde 

med stressrelaterede problematikker. For at forebygge længere sygefravær har en del lærere været i et 

forløb med Falck Healthcare. Sygefraværet er stadig relativt højt, og som andre af kommunens skoler med 

højt sygefravær er Viby Skole derfor blevet teamet op med en anden skole, så der kan udveksles idéer til, 

hvordan det kan nedbringes.  

Vi taler som bestyrelse om, at det er vigtigt at gøre opmærksom på misforholdet mellem visioner for 

kommunens skoler og de ressourcer, der er at gøre godt med, hver gang lejligheden byder sig.  

Det er ikke mindre, efter at budget 21-24 er vedtaget, da det kommer til at betyde en rammebesparelse på 

ca. 1,5% i forhold til den nuværende model samt ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet. 

Tilsammen starter budgetår 2021 med et væsentligt mindre budget 2020. LMU og skolebestyrelse ønsker at 

følge tæt, hvilke områder der skal nedjusteres samt hvilken betydning dette har for almen området.  

Vi drøfter muligheder for at søge ekstra midler til en særlig indsats i indskolingen, så vi kan styrke det 

forebyggende arbejde. Der har allerede været et forløb i en enkelt klasse, som vi nu vil forsøge - via 

ansøgning til en af Roskilde kommunes udviklingspuljer.  

 

Ad 4) Skole og forældre 

Vi beslutter at genindmelde os i Skole og forældre. Foreningen er et vigtigt politisk talerør, og den yder 

kvalificeret rådgivning til forældre enkeltvis og til skolebestyrelser.  

 

Ad 5) Udkast til ordensregler for Viby Skole 

Udkastet til ordensregler drøftes, og de mange gode inputs noteres, så de kan skrives ind i et nyt udkast, 

som skal behandles af personalet på et møde senere på ugen.  

 

Ad) Evt.  



 

Claus deltager i Skole, SFO og Klubforum torsdag den 29. oktober 

 

6.a, 6. b og 6. c har konkrete idéer til aktiviteter i foråret som erstatning for aflyste lejrskoler i foråret 2020. 

9. klasserne har holdt deres aktiviteter. To 8. klasser har tilbagemeldt ønsker om aktiviteter i foråret 2021. I 

den anden 8. klasse er pengene givet til lærerne, som arrangerer noget. 

Håndværk og design-lokalerne på afdelings Ørstedvej er ved at blive ombygget. 

Garderober, knager og hylder bliver sat op på Ørstedvej inden jul. 

Der skal males, og der skal etableres to nye toiletter på Ørstedvej.  

På Bueager er der sat nye glasdøre i. Biblioteket skal males. 

 

Brandtilsynet har været gennemgået – Roskilde brandvæsen har overtaget tilsynet og de har gennemgået 

bygninger minutiøst, og der er kommet påpud om at fjerne flere ting.  

 

Legepladsudvalget har haft møde med nogle arkitekter – man afventer nu en tilbagemelding fra disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


