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Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 31. august 2021 kl. 17.00 – 19.00 i 
personalerummet  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og notat fra sidst (5 min) 
Notat fra sidste møde samt dagsorden er godkendt 

2. Meddelelser (15 minutter) 
Ledelsen: 

• Om ansættelse af pædagogisk leder (DK) 
Der er ansat en SFO- og indskolingsleder pr. 13. september 2021. Han hedder Søren 
Hulvej Andersen. Søren har tidligere erfaring med skoleledelse. 

• Mobilfri skole (LC) 
Afprøvning af rammer for brugen af mobiltelefoner i skolen. Den endelige politik for 
brugen af elevmobiltelefoner besluttes efter samarbejde med elevrådet. Hvordan 
kan rammerne omkring mobiltelefonerne være med til at understøtte den digitale 
dannelse og fællesskaberne på skolen?  

• Elevrådet (LC) 
Elevrådet har første elevrådsmøde den 16. september. Repræsentanter fra 
elevrådet vil deltage i skolebestyrelsesmøderne. 

• Viby C – projekt/skolevej 
Arbejdsgruppe for attraktiv område: Morten og Kristine. 

Formandskabet: Fordeler viden fra ”Forældre og skole” via mails til resten af 
skolebestyrelsen.  
Andre: Ingen meddelelser.  

2. Konstituering af bestyrelsen (15 minutter) 

• Der skal laves et overblik der viser, hvornår skolebestyrelsens medlemmer blev valgt 
ind i bestyrelsen. Formålet med denne oversigt er at gøre det gennemsigtigt, 
hvordan medlemmerne er på valg. 

• Formandskab for skolebestyrelsen:  Kristine og Jan.  
3. Udarbejdelse af årshjul (40 minutter inkl. pause) 

Der blev udarbejdet et årshjul. 
4. Indsatsområder kommende skoleår, herunder kommunale indsatser og ressourceteam v. 

Lisbet (20 minutter) 

• Skolen vil fortsætte arbejdet med den samlede vision for hele organisationen. Her vil 
elevrådet, en nedsat arbejdsgruppe, skolens kommunale læringspartner være en 
strategi for det videre arbejde. Skolebestyrelsen er ligeledes indtænkt i processen, 
da skolens forældre er en vigtig ressource i samarbejde om elevens læring og trivsel.    
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• Kommunal indsats: Styrket ordblindeindsats (hele skolen, med fokus på 3 årgange 
fra mellemtrin til udskolingen). 

• Kommunal indsats: Tidlig indsats i matematik (2. årgang) 

• Skolens samlede RessourceTeam, som består af skolens ressourcepersoner som 
afvikler både faglige, sociale og personlige udviklingsforløb for eleverne, har 
udviklet et årshjul med de forebyggende indsatser. De forebyggende indsatser er fx 
screeningsprogrammer, hvor årgangene vil blive screenet fagligt (dansk og 
matematik), og årgangsteamene får støtte til at aflæse resultaterne og tolke 
elevernes progressioner. Der er ligeledes mulighed for at skolens ressourcepersoner 
indgår i indsatser i klassen/årgangen.  
Udover de forebyggende indsatser så er der også indstillinger på aktuelle 
udfordringer for årgange, klasser, grupper eller en elev.   

• Skolen har systematiseret sit tværprofessionelle samarbejde yderligere med AKVA 
(Fritidsklub/ungdomsklubben) og Ungdomsskolen. Der er løbende og kontinuerligt 
møder, hvor vi arbejder på tvær. På baggrund af dette øget samarbejde er der 
gennem ungdomsskolen netop startet 3 boksehold og et dansehold i skolens 
BodyLab og gymnastiksale.  

5. Skolefest i dette skoleår? (15 minutter) 

• Hvad er en god skolefest? Dette skal drøftes senere.  

• Der er besluttet, at der skal være en skolefest! 
6. Evt (10 minutter) 

• Status på projekter (Punkt på næste møde) 

• Input fra arbejdsgrupper (punkt på næste møde) 

• Udgang fra 9. klasser (punkt på næste møde) 

• Bevægelse i undervisningen (punkt på næste møde) 

  


