
 

 

 
Skolebestyrelsesmøde, mandag den 27. januar 2020, kl. 18.00 – 20.30 
 

Mødested: Afdeling Ørstedvej 
Fraværende: Connie, Jessica, Mathilde 

 

Referat 
 

 Overskift Indhold/form 

1. Elevråd Elevrådet var ikke til stede på mødet 

  Spisning 
 

2. Vision og værdier 
 

BC fremlagde skolens vision- og værdiproces, som har 
været gennemført med den samlede personalegruppe. 

Bestyrelsen drøftede beskrivelsen af de fire værdier og 
kom med ændringsforslag til formuleringerne. Ledelsen 
tager forslagene med til endelig redigering. 

 
BC orienterede om prioritering af indsatser på skolen 

herunder evalueringerne fra medarbejdernes 
trivselsundersøgelse og resultater fra elevkortlægningen 
T3. Der vil på forårets LMU- og personalemøder blive 

arbejdet videre på baggrund af evalueringer og 
værdiarbejde i forhold til planlægningen af det kommende 

skoleår. 
 

3. Metaprincip Formand og skoleleder fremlagde forslag til metaprincip. 
Princippet skal fungere som skabelon til kommende 
principper.  

Metaprincippet blev drøftet og tages op til beslutning på 
næste møde. 

 

4. Orienteringspunkter Der er ønsket status på følgende punkter:  

1. Antimobbestrategi – hvilken praksis er gældende og 
hvilke erfaringer er gjort. Skolens nuværende 
antimobbestrategi er sammenskrevet af den 

oprindelige Peder Syv og Dåstrup-strategi. Der er 
brug for løbende revision af den digitale del af 

strategien, der har været i brug af flere omgange 
også i dette skoleår.  
Der er faldet mere ro på årgangene i løbet af året. 

2. Trafik – Kys og Kørbanen på Ørstedvej 
Johan deltager på næste møde, hvor en 

forældreevaluering også kan præsenteres. 
3. AULA. Der er stadig opstartsproblemer i forbindelse 

med funktionaliteterne på platformen. Mulighed for 

at etablere et lille forældrekursus i brugen af AULA 
og fraværsregistrering. Martin vil til næste gang 

prøve at samle forældreønsker til AULA-
funktionaliteter. 

 

 
 

 



 
5. Valgår 2020 er valgår for skolebestyrelserne i Roskilde Kommune. 

Skoleleder redegør for, hvilken betydning det får for Viby 

Skole.  
Det er ikke nødvendigt at afholde til skolebestyrelsen dette 

skoleår, da der stadig er 7 repræsentanter i bestyrelsen 
efter sommerferien. 

 

6. Nyhedsbrev Formand fremlægger forslag til nyhedsbrev fra 
skolebestyrelsen.  

Forslag til ændringer af indhold sendes til Mia senest 
mandag d. 3. sept. som herefter redigerer og udgiver 

nyhedsbrevet. 
 

7. Orientering fra 
 

Formanden 
Ledelsen 
I sidste uge er der kommet budget ud, som tages med på 

næste møde.  
Næste møde forlænges med en halv time. 

 
Øvrige medlemmer 

Behov for på næste møde at tage beslutning vedr. den 
afkortede skoledag for næste skoleår.  
 

8.  Evt. 
 

Spørgsmål til maden i faget madkundskab på 6.-7. årgang 
– der er ikke speciel praksis vedr. vegansk mad. 

Spørgsmål til udeordningen, BC informerede om 
frikvarterstilsyn og udfordringer på Ørstedsvej. 

Praksis med respekt for forskellighed. 

 
 


