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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 19. nov. 2019, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet 
Deltagere: Cicek, Michelle, Aasim, Anette, Martin  
Afbud: Rani, Iben, Frank, Fahim, Funda 
Ref.: Martin 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  
v/alle  

OK 

2. Formand/næstformand 
 

- Da Funda gerne vil trække sig som formand for 
skolebestyrelsen, skal vi/I internt have 
konstitueret bestyrelsen på ny. Cicek har i sin 
nuværende egenskab af næstformand meddelt 
sit kandidatur til ny formand. Vi skal dermed 
gerne have valgt en ny næstformand.  

Afventer til næste gang – der skal næstformand på 
plads. (MBE undersøger, om Funda fortsat er med i 
bestyrelsen eller blot alene trækker sig for 
formandskabet). 

3. Nyt fra skolen 
v/alle  
 

- Ministerbesøg 25/11-2019 kl. 11-17 
(Forsknings- og Uddannelsesminister Ane 
Halsboe-Jørgensen). Hun skal dels følge en 
lærerstuderende en dag og efterfølgende tale 
med Rani (der er udnævnt som medlem i 
kommissionen for Fremtidens 
Læreruddannelse) 

- Det store juletræ opsættes på forpladsen og 
tændes 29/11-2019 kl. 15. Et åbent arr. for 
beboerne i Viby Syd. Holdes sammen med 
Dagtilbud og klub og boligforeninger der alle er 
med til at betale for træet og opsætningen. 

4. Stor-forældremøde  
30/10-2019 kl. 17.00-19.00  
Tilbagemeldinger  
v/alle 

Aasim:  
Programmet kom lidt for sent ud – og tror at mange 
forældre ikke kom, for di den kom sent ud. 
 
Anette: 
Måske vi kan få en oplægsholder udefra – ligesom da 
Challenging Learning var her.  
 
Cicek: 
Det vil være bedre, hvis man skulle melde sig til – og 
det var noget, man kunne huske op i løbet af året. 
 
Herefter drøftelse af formen – og måske det er bedre 
med mere oplæg/inspiration, og måske opdelt alt efter 
temaet ift., om der skal være samtalegrupper. 
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Aasim: 
Savner årshjul (MBE efterlyser). 
 

5. Dialogmøde med rådmanden  
7/11-2019 kl. 17.30-19.00 
Tilbagemeldinger 
v/Aassim og Martin 

- Begyndende drøftelse ift. at genbesøge skolens 
praksis omkring IT-anvendelser, herunder en 
foreløbig drøftelse af principper på forventet 
anvendelse ift. ChromeBooks.  

 
Generel drøftelse omkring skolens tidligere anvendelse 
af iPads, herunder Aasims påpegelse af, at han savner 
sikkerheden ift. anvendelse af denne fremfor en 
Chromebook – dette set i lyset af Aasims samme 
spørgsmål til rådmanden i forbindelse med 
dialogmødet. 
 
Herefter generel drøftelse af principper – disse vil 
drøftes igen i bestyrelse ved næste møde: 

• At CB tages med hver dag i skole 

• At CB er fuldt opladet ved ankomst til skolen 

• At CB skal opbevares i sleeve, når den ikke 
bruges – hjemme og i skolen 

• At der – foruden analoge bøger – også 
anvendes CB til brug af læsning af på daglig 
basis 

• At den anvendes aktivt i skolen – herunder i de 
daglige lektioner 

• At Google Suite program-fladen anvendes på 
daglig basis 

• At brugen af den kobles sammen med brug af 
læringsportal 

• At fremvisning af elevens progression i 
læringsportal skal ske ved hver ER 

• At CB anvendes i forbindelse med 
træningsprøver og 9. klasse afgangseksamen 

 
I tillæg til ovenstående undersøges muligheden for at 
tilbyde intro/lyn/crash-kurser til forældre i brugen af 
CB. Dette med henblik på opstart primo nyt kalenderår  

6. Skoleindskrivning 2020 
Hvad kan Skolebestyrelsen 
gøre for at støtte op?  
v/alle 

- Søren Bloch, Indskolingsleder deltager evt. 
under punktet, hvor han orienterer om de 
planlagte indsatser. / Søren måtte melde afbud 
pga. sygdom – i stedet intro ved Martin. 

- Invitation til nye skolestartere bedes 
fremsendes bestyrelsen med henblik på, at evt. 
kan Cicek + Aasim + ældre elever deltage i 
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storyteeling om skolen i forbindelse med 
skoleindskrivning. 

7. Evt. Aasim:  
Ønske om mere bevægelse ind i lektionerne. Tages op 
ved et senere SB-møde 
 
Cicek: 
Er der en generel udfordring om adfærd på skolen? 
Dette da der er modtaget et brev fra klassen om, at vi 
som forældre skal tale med vores børn om, at de ikke 
må slå hinanden. -> MBE følger op – videre info følger. 

8. Kommende punkter - Forventet regnskab 2019 (kvartalsvis) 
- Fastlæggelse af principper på forventet 

anvendelse af ChromeBooks 
- Retningslinjer og procedurer ift. opfølgning af 

ulovligt elevfravær 
- ’Klima og bæredygtig omstilling’ (fx 

affaldssortering m.v.  
- Elev Reviews (ER1-4): Styrkelse og præcisering 
- (Ny) organisering og holddelingsmuligheder på 

årgangene 
- Mere bevægelse i skolen jf. Aasim 

 
Ref/MBE – 20/11-2019 

 


