
 
 

Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 18.00- 20.00 

 
Vi spiser sammen i personalerummet kl. 17.30-18.00 

 

 

Mødeleder: Næstformand, HSK 
 
Dagsorden. 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, 5 min) 

 
Godkendt. 

 
 
2. Elevrådet har ordet (O, 10 min) 

 
Miriam fremlægger. Der er en låseproblematik i forbindelse med idræt. De kan ikke komme ind når 
det er slut, fordi der jo er låst. Priserne i boden er stadig for dyre, mener eleverne. Det vedtages at 
tænke ny betaling og organisering i elevrådet, så køer og flaskehalse undgås. 
Eleverne har haft et besøg af DSE der lyttede til elevernes evaluering med den nye reform. Der er 
ligeledes landskonference i samme organisation. 

 
 
3.  Opsamling på ”Skolebestyrelsens Dag” den 7. oktober. (O, TVA 10 min.) 
  Input fra mødet og opmærksomheder som kan inddrages i skolebestyrelsens arbejde 

 
Thomas orienterer om arrangementet. TVA bed især mærke i samproduktion, der handler om tæt 
samarbejde mellem skole og forældre. En ny metode at arbejde med principper var også 
interessant og noget der kan ses i vores eget arbejde med principper. Effektive møder kan og vil der 
også arbejdes med. Endelig vil der i løbet vinteren komme temapakker, med gode emner til 
bestyrelsesarbejdet. 
Rådmandens besøg var en succes og rådmanden opfordrede til også at bruge eksterne besøg til 
bestyrelsen. 
 
 
 

 



4. Medlemskab af ”Skole og Forældre” (O/B HM 10 min) 
 Det gratis medlemskab slutter 1.1.2015. Skal det prioriteres, at skolens medlemskab 

fortsættes? 
 
Det besluttes at medlemsskabet forlænges for et år. 

 
5. Fremlæggelse af udkast til årshjul for skolebestyrelses udarbejdet af THV, HB, HM (O/B,TVA 15 

min.) 
 Bilag 1 

 
Thomas fremlægger årshjulet. Følgende tilføjes: 
 

- Principper skal på halvårligt i årshjulet 
- Udarbejdelse af årshjulet skal på i august. 

Helle og Christian laver tilføjelserne. 
 
6.  Principper (O/D, TVA + gruppearbejde 45 min)  
 * Endelig godkendelse af princip for klassesammenlægning, Bilag 2. ledelsen færdiggør 

princippet 
 * Gruppearbejde: Udarbejdelse af principper for: 
 UU- understøttende undervisning: Bertel, Peter, Raffaele, Mette og Thomas 
 Forældres ansvar i skole/hjemsamarbejdet: Rasmus, Christian, Kirsten, Hans og Heidi 
 Holddeling: 
 BYOD 
 Se Bilag 3 s. 14-15 for inspiration 
 
Sekretærerne sikrer at alle principper findes samme sted på hjemmesiden. 
 
Princippet for klassesammenlægning udskydes og tages med i udarbejdelserne af de andre og 

ovenstående. Principperne skal afspejle skolens værdier. 
  
Gruppen er ansvarlige for at lave et udkast til næste bestyrelsesmøde. Som fremsendes til Helle 

så det kan komme med i dagsordenen. Grupperne er som følger: 
 
UU- understøttende undervisning: Bertel, Peter, Raffaele, Mette og Thomas 
Forældres ansvar i skole/hjemsamarbejdet: Rasmus, Christian, Kirsten, Hans og Heidi 
Holddeling: Udskydes 
BYOD: Udskydes 
Klassesammenlægning: ledelsen 
 
 
7.  Status fra samarbejdet med Multihus Hjortshøj Gruppen og projektet med etablering af 



udearealer på Virupskolen (O, CDK, BDA 10 min.) 
Christian orienterer, og fortæller at der er samarbejde og dialog med byrådet om Multihuset. Jo 
mere man kan fortælle hvem der vil være brugere af huset jo mere kvalificeres det. Bertel fortæller 
om projektet med etablering af udearealer på Virupskolen. Han fortæller ligeledes om vigtigheden 
at alle orienteres om processen, hvordan der arbejdes er og hvorfor. 
 
Bertel vil gerne lave en arbejdsgruppe, kaldet ejerskabsgruppen, interesserede skriver til Bertel. 

 
8. Orientering fra skolen (O, HM 10 min) 

 
Helle fortæller om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Der hænger en tegning i skolens 
personalerum der fortæller om arbejdsprocessen. 
Skolen er bevilget nybyg ift. medarbejdere, klub og håndværk og design faciliteter. Første 
byggemøde er mandag den 10. november. Helle orienterer undervejs. 
Evaluering af skolereformen laves også med skolens forældre. Dette gøres på intra og digitalt. 
Elevråd og medarbejdere har evalueret. 
Der er ansat ny sekretær og der søges efter endnu en ny sekretær. 

 
9.  Kommunikation fra SB til forældreintra (B, RBO 5 min.) 

Rafael fortæller om årshjul 
Raffaelle tager billede af tegning og  
 
 

 
10. Evt. 
 
 
11. Godkendelse og underskrift af referat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 04.11.2014 
 
Mette Gammelgaard   _____________________________________ 

 

 

Rasmus F. Lorentzen   _____________________________________ 

 

 

Raffaele Brahe-Orlandi   _____________________________________ 

 

 

Bertel Dehn-Andersen  _____________________________________ 

 

 

Heidi L. Christensen   _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Henrik Gadegaard   _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      

Marie Ambrossius  _____________________________________ 

 
Torben Juhl Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
Jan Jensen, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
 


