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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

5. februar 2013 kl. 17.30- 20.00 

 
Velkommen til ny pæd. leder Helle Mølgaard 

 

Resurser i bestyrelsen. US 

Der er besluttet at tage ”en runde” om hvilke resurser, det enkelte bestyrelsesmedlem kan bidrage i 

bestyrelsen med. Hvert bestyrelsesmedlem forbereder et kort oplæg. 

Punktet behandles under spisningen. 

 

Fællesmøde med sfo-forældrerådet kl 18.00 – 19.00 

 

 Samarbejdsaftale 

PL præsenterer sam.aftalen. 

- Vigtigt at signalere stor samarbejdsvilje  

Evt . kommentarer: 

- Kan sfo-forældreråd tage beslutninger af principiel karakter? Nej. ”Gensidig forpligtelse” i 

afsnit 5 ændres. Det er SB der kan orientere om beslutninger. Sætningen fjernes. 

ML: Hvad betyder sam.aftalen i praksis? 

SFO forældrerådet har planlagt at finde indsatsområder. 

Forslag om, at de to årsmøder ligger i hvert deres halv år. Besluttet at PL skriver det ind i 

samarbejdsaftalen.2013/14 

- Diskussion om principper og umyndigels og overførelsesværdi. Kunne der rejses et forslag om 

et princip for forældredeltagelse? 

 

 Årsmøde 

ML informere om mødet. Formål: Dialogmøde mellem forældregruppen og SB. Skolens visioner og 

skolens dagligdag diskuteres. 

2012: god debat på baggrund af SB formandens beretning + gennemgang af LUP. 

Debat om kommende årsmøders indhold: 

- I 2012:  

 

 Oplægget var: Kom og diskuter skolens visioner. Vanskeligt at udfordre visionen, når det er 

besluttet i LUP. Kan der laves en anden form, hvor forældre evt. inddrages før årsmødet? 

- ML: Diskussionen er vigtig og kan få indflydelse på kommende LUP  

-  RL: Når forældrene ikke møder op, hvad skyldes det? Er de tilfredse eller oplever forældrene, 

at de ikke har indflydelse? Vigtigt at orientere alle forældre om, at årsmødet er relevant, da 

forældrene netop har indflydelse her. 

Kommende temaer:  

- Mit barns læring og dagligdag er udliciteret. Vi skal diskutere: hvad er et godt skoleliv? Lad 

dem der er interesseret møde op til diskussion. 

- Visioner er for højtragende. Brug en mere konkret form. 
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- Ny nordisk skole. Skolereform. Heldags skole? Hvad optager os? Heldagsskole: uv. hele dagen 

eller leg hele dagen?  

- Tilfredsheds unders. Blev tolket: Interessant at få indblik i. Hvad udtrykker undersøgelsen? 

- Diskussion om det gode forældreskab. 

Besluttet: 

2013: næste møde: 2.4.2013. kl. 19.00.-21.00. 

- Forslag om tilmelding 

- Store plakater 

- Tema: Heldagsskolen: Hvad er scenariet? 

- Vigtigt at vi tager ansvar og laver proces for debatten. 

- Forslag om cafedebat.  

- Lene: har erfaring fra et tidligere årsmøde, hvor der diskuteres ved forskellige stationer, og fx 

skrives videre på hinandens tanker og holdninger. 

Besluttet: 

- Nedsættelse af et arbejdsudvalg: Lone, Lene, Ulrik og Merete (”formand” - indkalder). Jonas: 

laver plakater 

Inden næste SB: kalenderreminder ud til alle forældre (ML). På næste SB fremlægger udvalget 

deres plan for årsmødet til debat og godkendelse. 

 

Herefter ordinært møde fra kl 19.00 – 20.00 

 

Fremmødte: 

Afbud fra: Raffaele, Bjarke 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

ML: årsmødet fremkommer igen. Ikke relevant at diskutere igen. 

Mette: Heldagsskole - et ønske om information. Kommer under pt.6. 

 

2. Kommunikation fra SB til forældrene. US 

Valg af referent + punkter til udsendelse. 

 Info om årsmødet indhold + udvalg (navne) 

 Info om It i skolelivet. 

Lene: Bringer information ud til den samlede forældregruppe 

 

3. Elevrådet/sb-kontakt til elevrådet har ordet. MG 

 

4. IT i skolelivet. RFL/ML/AB 

På sidste bestyrelsesmøde tog vi hul på debatten og det vedtoges at nedsætte et udvalg på 

februarmødet, som får til opgave at udarbejde forslag til principper for området. 

Bilag udarbejdet af Rasmus Fink Lorentzen er vedhæftet. 

RL henviser til diskussionsoplæg fra sidste SB-møde.  

Nedsættelse af IT i skolelivet - udvalg: 

Rasmus, Helle, Raffaele (Rasmus tager kontakt til Raffaele. Evt. AC som stedfortræder),+ en 
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lærer (ML/HM  spøger bredt i lærerkollegiet. Evt. fra skolens læringscenter)+ evt. skolens IT-

vejl. 

HM kontakter Rasmus i uge 8. 

 

 

5. Årsmøde. US 

Drøftelse af indhold og form. 

Er drøftet 

 

6. Orientering fra skolen. ML 

 Trafiksituationen ved skolen om morgenen 

ML orienterer. Trafikændringen træder efter planen i kraft fra april 2013. 

Motion og frisk luft er vigtige værdier for SB. ”Alle børn cykler” - hvordan kan vi motivere/opfordre til 

motion? ML går i tænkebox. 

-Forslag om at der på højre side af Virupvej klippes hæk, så trafiksikkerheden kan sikres optimalt. ML 

følger op og tager kontakt til Aarhus Kommune. 

-FDB-fællesråd i Hjortshøj har midler (til oplysnings-aktiviteter), som kan ansøges. Husk muligheden. 

 

 

 Fællesskaber for alle 

ML informerer om læringsuger. Ny ansøgning er sendt 1.2. ML udsender kopi af ansøgningen til SB. 

HC supp. med tanker om projektets læringsforståelse. 

 

 Tilbagemelding fra orienteringsmødes. US 

Rasmus, Ulrik og Raffaele til orientering om SB arbejdet. 

Mødet gav et godt indblik til en forståelse af samarbejdet og arbejdet i SB 

 

 

7. Evt.  

Skolereform, ML orienterer: 

B og U har lavet en light-model på baggrund af forslaget. ML videresender slides til SB.  

Reformen træder i kraft i aug. 2014. 

Vigtigt at vi på skolen begynder at tænke nye muligheder indenfor de evt. nye rammer.(fx Længere 

skoledag? SFOs kommende rolle? Skoledag kontra fritidsliv? Hvad er kvalitet i et barns liv?) 

Forslag om diskussion af skolereformen på kommende SB i marts. 

 

Alkoholpolitik: 

ML har svaret Morten Skovsted. 

Ulrik og Morten er i dialog.  

 

Visions mødet den 13.3.13. 

Efterspørgsel af en præcisering af SB rolle på mødet. Samme rolle som de øvrige forældre. 
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Kommende punkter: 

 

Skolereformen 

 

Visionsdrøftelse 

Årsmøde 

Alkoholpolitik 

 

 

      Oplæsning, godkendelse og underskrift af referat.  

 

 

 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 05.02.13 
 

 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Ulrik Sørensen, formand               Lene Juul Langballe, næstformand 

 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Mette Gammelgaard                                              Raffele Brahe-Orlandi 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Anja Enevoldsen Christensen                Rasmus Fink Lorentzen 

 

 

 

__________________________________           ___________________________________  

Hans Sloth Christoffersen 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Randi Bürger, medarbejderrep.                            Christina Nuit Jespersen, medarbejderrep. 
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__________________________________          ___________________________________ 

 Mille Gjeding 9.a                                                        Sarah Reimann 7.a 


