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Til stede 
Dan Seiberg Søberg, forældrerepræsentant  
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant 
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
Jens Frostholm, skoleleder 
 
 
Afbud  
Charlotte Holm Kjær, forældrerepræsentant 
Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant 
Morten Bjelgart, forældrerepræsentant 
Christian Barfod, forældrerepræsentant  
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant  
 
 
  

Viby J., d. 25. maj 2022 
 

 
Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 17. maj 2022 

 
 
Godkendelse af referat og dagsorden  

Intet at bemærke 

Skolebestyrelsesvalg og ny bestyrelse pr. 1. august 2022  

Der var opstillet 11 kandidater, og efter afholdelse af fredsvalg blev der sammensat en ny 
bestyrelse bestående af syv medlemmer og to suppleanter 

Kommende skoleår 2022-2023  

Vi er er færdige med elevplaceringerne. Der starter ca. 35 elever i Kolt og ca. 200 i Viby. Der er i år 
visiteret 11 elever til start i 0. klasse pr. 1. august, det er første år, vi kun modtager elever i 0. 
klasse. 

I Viby har vi for det kommende år etableret en gruppe for elever i skoletilbud 0.-2. klasse og en for 
3.-5./6. klasse. 

I Kolt starter vi som forsøg en E-sportslinje, det er elever i helhedstilbud, de øvrige elever er i 
skoletilbud (5./6.-10. klasse).  

Vi kommer også næste år til at få elever i løbende optag, vi er dog allerede nu ved at være i 
pladsmangel, hvilket Jens er i dialog med planlægningsafdelingen om. 

Øgede frihedsgrader:  

Det er også i det kommende skoleår muligt at konvertere understøttende undervisning til to-
lærerordning, så det samlede timetal i skoledelen nedjusteres. Vi vil også i det kommende år 
benytte os af muligheden. Elever i helhedstilbud vil fortsat være her fra 8-16, men mødetiden for 
elever i skoletilbud vil blive afkortet. Der er ingen indvendinger fra bestyrelsen. 



 

 

Mødetider for elever i skoletilbud 2022-2023 

Klassetrin Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0. 8-12.15 8-12.15 8-12.15 8-12.15 8-12.15 

1.-3. 8-13.15 8-13.15 8-13.15 8-13.15 8-13.15 

4.-6. 8-14.00 8-14.00 8-14.00 8-14.00 8-14.00 

7.-9. 8-14.00 8-14.45 8-14.00 8-14.00 8-14.00 

10. 8-13.15 8-13.15 8-13.15 8-13.15 8-13.15 

 

Vi slår lærer- og pædagogstillinger op inden sommerferien. Vi opnormerer med to lærerstillinger og 
to pædagogstillinger 

Status på byggeri og legeplads  

Tegningerne til det nye hus er ved at være på plads. Huset vil være til indskolingen og vil være 
mere funktionsopdelt end de øvrige huse. Kravene til lyd- og brandsikring er skærpet, siden vi 
byggede sidst, hvilket har betydning for indretningen. Det vil betyde, at den fysiske indretning i 
højere grad kommer til at danne struktur for eleverne. 

Tegningerne til ny legeplads er ligeledes ved at være på plads. Der skal flyttes nogle af de 
eksisterende legeredskaber, og der skal etableres noget nyt. 

Der har været møde med ”sikker skolevej”, som ikke ser noget problem i at der bliver etableret en 
håndværkervej bagom bygning 1 i forbindelse med byggeriet.  

Der bliver formentlig etableret et fortov langs skolen ned ad Bøgeskov Høvej til busstoppestedet. 

Ansættelsesudvalg – ansættelse af pædagogisk leder pr. 1. august 2022  

Stillingen er slået op, der er udvælgelse af ansøgere d. 2. juni, 1. samtale d. 7. juni kl. 8.30-14 og 
2. samtale d. 20. juni. Kl. 9.30-13. 

Det er muligt for bestyrelsen at deltage med en repræsentant. 

Eventuelt  

Det besluttes at aflyse skolebestyrelsesmødet den 20. juni 2022.  
 
Eva deltager i orienteringsmødet for nye forældre d. 21. juni 2022. 
Eva har været til møde i brugerrådet for specialkørsel. Der er møde igen d. 30. august, hvor 
serviceniveauet skal drøftes. Punktet sættes på mødet d. 22. august. 
 
Jens takker for samarbejdet med den afgående bestyrelse. 
 


