Skolebestyrelsesmøde Virupskolen
6. maj 2014 kl. 18.00- 20.00
Fremmødte: Jette Winther, Lene Drewsen, Hans S. Kristoffersen, Helle Mølgaard, Christian Henriksen,
Lene Juul Langballe
Afbud fra: Mette Gammelgaard og Raffaele Brahe-Orlandi
Mødeleder: Lene Juul Langballe
Referent: CH
Referat
1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
Der sættes et ekstra punkt på vedr. høringssvar
2. Elevrådet har ordet (10 min)
A) Elevrådet har talt om dødslister og hvad der kan gøres. Der er taget hånd om sagen. Dødslister
er afskaffet på Virupskolen fra dette skoleår
B) Elevrådet ønsker brug af hårnet og handsker i boden. Flemming går videre med det til
personalet i køkkenet
3. Ansættelse af skoleleder (Jane Foged 20 min)
Godkendelse af tids- og procesplan for ansættelse af skoleleder (bilag 1)
Jane gennemgår proceduren ift. bilag og svarer på spm. Den nye bestyrelse, der konstitueres den 15.
juni orienteres som det første om ansættelsesproceduren
En opdateret procesplan skrives af Jane Foged og sendes ud på ny
Forslaget til ansættelsesudvalget er godkendt. Dog uden pæd. Leder. Hans Slot Kristoffersen og
Rasmus Fink vælges som forældrerep.
HM indhenter data og konfirmerer samtaler med ansættelsesudvalget

4. Bring your own device (BODY) (Jonas Breivik/ HM 25 min)
Jonas vil som lærer og it-vejleder komme med et oplæg til efterfølgende drøftelse:
Hvordan kan SB bedst muligt støtte op om Aarhus Kommunes beslutning, at skolen stiller netværk
til rådighed og elever selv medbringer deres devices?
Jonas orienterer:
Trådløst netværk etableres denne sommer så det rummer alle devices. Jonas fortæller, at bestyrelsen
har til opgave at fortælle om BYOD til skolens forældre. BYOD er kommunens opfordring til at IT kan
blive bedre integreret i undervisningen. Bestyrelsen bakker om BYOD og skriver brevet til forældrene.
Rasmus Fink spørges om han vil skrive det i samarbejde med JS og FA. Der skal skrives et til både
indskoling og udskoling. Flemming orienterer om mulighed for ”My lockers” som er tilbud, hvor elever
kan leje skabe til blandt andet deres PC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fokus på principper for inddragelse af IT
Betryggelse af forældrene
Det pædagogiske perspektiv
orientering om Lockers
Om netværk
Forsikring
Konkret anbefaling af device

Brevet afleveres inden sommerferien
5. Godkendelse af budget (FA 10 min)
En kort diskussion af budgettet. Bestyrelsen godkender budgettet, med henstilling om at der spares
hvor spares kan
6. Kommende årsmøde (ROL/Gitte/HSK 15 min)
Korte kommentarer til oplæg:
 Indhold/form. Mette Bach-Kristensen fra Solbjergskolen holder oplæg om fællesskaber. En
dialog skal sparkes i gang om hvordan gode fællesskaber implementeres
 Skolebestyrelsen fordeler opgaverne. Listen er uddelt af Lene og alle kender deres opgaver

7. Orientering fra skolen (HM/FA 20 min)
a. Orientering om skolestruktur og ledelsesstruktur fra august 2014. Der er sket en udfasning
af SFO-ledelsen og FPLer Torben Skovs stilling er nedlagt. Torben har fået nyt job i Hårup.
Helle orienterer om ledelsesstrukturen indtil skolederen er ansat. Se strukturen på bilag
b. Orientering om endelig vision for Virupskolen
c. Orientering om sygefravær
d. Orientering om byggeproces, nybyg
e. Orientering: status på forældreinvolvering, Bascon. Preben skriver ud og spørger om
”hjælp” på intra
Intet føres til referat da der kun orienteres.
8. Fremlæggelse til godkendelse: Tidsplan for valg til SB ( LJL 10 min)
Bilag udsendes og godkendes og udsendes
9. Kommunikation fra SB til forældrene (ROL 5 min)
Der informeres ikke denne gang
10.

Evt.
Der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni kl. 17.00 –
19.00 og derefter i fællesskab med SFO forældrebestyrelsen til kl. 20.00. Preben sørger
for spisning
FU skal have et høringssvar inden den 26. maj fra skolebestyrelsen. Lene skriver et
høringssvar

Kommende punkter:
 Principper for bl.a. eliteidræt/musikundervisning/eksterne samarbejdspartnere, som skal
behandles inden august 2014 (bilag udsendt af HSK)
 Fremlæggelse til drøftelse og godkendelse: Princip for sammenlægning af klasser

Oplæsning, godkendelse og underskrift af referat.

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 06.05.2014
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