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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

3. september 2013 kl. 17.30- 20.00 

 
 

Fremmødte: 

Afbud fra: (Elevrep. ikke valgt endnu) 

 

Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

 

2. Kommunikation fra SB til forældrene. US 

Raffaele var i forslag, og han blev enstemmigt valgt på sidste møde.  

Besluttet at pkt. 2 rykker ned og bliver sidste pkt. 

 

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

Der er valgt nyt elevråd og i dette skoleår er eleverne repræsenteret ved 

ML sender navne ud, når de kendes. 

 

4. Økonomi. AB (15 min) 

Opfølgning på forventet regnskab. 

Se vedlagte bilag 

  

5. Hjemmesiden. /AB 30 min) 

Der ønskes en drøftelse af udseende og indhold af skolens nye hjemmeside. In put er meget 

velkomne. Anja giver præsentation af forslag. 

Målrettet eksterne brugere: (obs på udenlandske brugere; fx forskere, udvekslings skoler. Ide 

om en engelsk version/ evt. dele af siden) 

Ideer: 

Fakta-box m/ elevtal, værdier etc. 

SB i øverste bjælke. Overvej: Hvad skal SB fortælle om deres arbejde? 

Vigtigt at skolen afspejles som ”selvstændig”. Begrænset information 

Hvad er børneliv på skolen? Et ”børnevindue” (fx valghold, der har ansvaret for indholdet). 

Vigtigt at tænke branding kontra information 

Personalet fortæller om sig selv 

Link til Facebook - men ikke på forsiden 

Skolen i byen/ skolen i Hjortshøj/ link til samarbejdspartnere (fx erhverv, andre dagtilbud) 

 

Fokus på at uddelegere opdatering indenfor div. ansvarsområder + en hovedansvarlig  

 

Opfordring til at skrive til Anja med flere gode ideer inden uge 40. 

Ulrik og Hans er valgt til ansvarlige for SBs input til hjemmesiden 
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6. IT i skolelivet. HM/RFL/RBO (10 min) 

Status/opfølgning på gruppens arbejde ved Helle 

Helle fremlagde status for gruppens arbejde, som har ført frem til, at der er udarbejdet 6 

principper for inddragelse og anvendelse af IT. Der har været afholdt en pædagogisk dag for 

alle lærerne over emnet. Der vil efterfølgende blive afholdt en tilsvarende dag for 

pædagogerne, for at give en fælles platform. 

Principperne afspejler en værdi vi har i skolen for arbejdet med it i skolen. 

Der var forslag om at digitaldannelse også indgår i principperne. 

Opfølgning i foråret i SB på processen. 

Bilag vedlagt 

 

7. Vision for Virupskolen. US/ML. (30 min) 

Ideer til ny procesplan med udgangspunkt i den gamle procesplan.  

Drøftelse af hvilken rolle SB ønsker at spille i processen? 

Bilag vedhæftet 

TO: Helen Eriksen kommer fredag den 6.9. og hjælper processen i gang sammen med ledelsen. 

Et møde med personalet og” skolens liv” er et vigtigt afsæt for et visionsarbejde. 

Visionen skal medvirke til retning for det pædagogiske arbejde og de beslutninger der tages i 

ledelsen og den undervisning, der tilrettelægges. 

SB SKAL være med i processen.   

Forslag om at SB deltager i opstarten sammen med proceskonsulent. Senere at SB være kan 

med som sparringspartner, og at SB er med i en afsluttende konfirmering af visionsarbejde. 

Datoer meldes ud så hurtigt som muligt af ML. 

Der ind tænkes en lang fredag, som arbejdsdag for SB. 

 

8. Orientering fra skolen. ML 

 Rådmandsbesøg 24/9-2013 

Samlet program for klub, skole og daginstitution 

Skolereformen er emnet. SB opfordres til at deltage i paneldebat. Ulrik vil gerne delatage. 

ML udskriver program til SB. 

 

 Trafiksituationen ved skolen om morgenen. 

LD: ”Spor i landskabet” kan ansøges om midler 

 

 Jubilæum evaluering 

Produktet har opfyldt processens forventninger. 

Eleverne har haft en meget lærerig emneuge. 

Meget positivt at byen/byens beboere er blevet brugt. 

 

 Ny skolereform 

Intet nyt pt. 

 

 SB valg 
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Alle mellemmer er på valg i foråret 2014, og som bliver medlemmer fra 1.8. 14 for en 4. 

årig periode 

 

9. Evt.  

 

 Elevrep. endnu ikke valgt. 

 PL er udlånt pr 6.9.13, 3 måneder til en anden daginstitution.  

 Ønske om at SB orienteres om evaluering af SFO opstart, når den foreligger 

 Ønske om en pixibog om skolereformen til SB 

 Spørgsmål til vikardækning 

 

 

 

Kommende punkter: 

 

10. Skolereform 

11. Visionsdrøftelse 

12. Alkoholpolitik 

13. Valg til skolebestyrelsen 

 

 

      Oplæsning, godkendelse og underskrift af referat.  

 

 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 03.09.13 
 

 

 

 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Ulrik Sørensen, formand               Lene Juul Langballe, næstformand 

 

 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Mette Gammelgaard                                              Raffele Brahe-Orlandi 
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__________________________________          ___________________________________ 

Anja Enevoldsen Christensen                Rasmus Fink Lorentzen 

 

 

 

__________________________________           ___________________________________  

Hans Sloth Kristoffersen 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

Lene Drewsen, medarbejderrep.                            Jette Whinter, medarbejderrep. 

 

 

 

 

__________________________________          ___________________________________ 

                                

 

 


