
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 3. oktober 2017 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 
 

Afbud fra: Bertel Dehn, Kirsten Obling og Rasmus Lorenzen 
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05) 

 
Godkendt 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10) 
 
Godkendt 

3. Nyt fra skolen (O HM 20 min kl. 18.10-18.30) 

• Velkommen til det nye SFO-forældreråd. Det er bestående af otte medlemmer. De 
præsenteres på forældreintra 

• Invitation til dialogmøde med rådmanden den 8.11.17 kl. 17.30. alle i bestyrelsen er 
velkommen. Tilmelding sendes til HM senest den 25.11. Hver bestyrelse melder et 
emne, der har interesse. Virupskolen har følgende emner:  
A. BYOD: Fremadrettet vil strategien fortsat være BYOD? Hvad er det pædagogiske 
argument for at fastholde BYOD og i så fald hvad er det pædagogiske argument for 
at ændre strategien? 
B. Vedr. skoleprognose/elevtal: Virupskolens elevtal er stigende og skolen skal 
bygges større. I processen (1 år) for udvidelse af Virupskolen er byggeriet reduceret, 
da prognosen blev dalende. I dag hvor byggeriet skal igangsættes, er prognosen 
stigende igen og det står uklart, hvorvidt skolen er stor nok. Hvordan bruges 
skoleprognoserne som data for skoleudvidelse/skoleafvikling? Hvordan tænkes der i 
langtidsperspektiver for et skolen, et område?  
C. MinUddannelse og implementering af denne. En status fra et politisk perspektiv. 
D. De fysiske rammer på Virupskolen udfordrer. Manglende kvadratmeter, toiletter 
som er utidssvarende. 

• Skolernes motionsdag – en dag for alle børn i Hjortshøj universet. 
Daginstitutionerne er inviteret sammen med Klubben og vi har store forventninger 



til dagen. Det kan være en af de konkrete medvirkende faktorer til at styrke 
fællesskabet i universet. Hjortshøj Universets vision og værdier er beskrevet. Ligger 
tilgængeligt på alle institutionernes hjemmeside. 

• Retningslinje for ophold på skolen uden for undervisning. Denne forefindes på 
skolens hjemmeside. Der er et stigende tryk på børn, der møder tidligt. Det kan 
være en udfordring da skolen først åbner klokken 8.00. og da der ikke er tilsyn for 
børn, der ikke går i SFO (0.-3. klasse). Dette kommunikeres ud til forældrene i 
kommende bl.a. nyhedsbrev 

• Orientering vedr. kvalitetsrapport 2017. Skabelonen er kommet og rapporten tages 
op på bestyrelsesmødet i december. Kvalitetssamtale den 3.1.18 kl. 9.00-11.00 

• Byggeri. Budene ligger under budget, og det betyder at vi kan få det tegnede byggeri 
gennemført. Forventet start på etablering af byggeplads i uge 45. 

•  
4. Nyt fra elevrådet (O/D 10 min kl. 18.30-18.40) 

 
I lokalerne med de nye vinduer er der mange der bliver generet af sollyset. HM vil orientere om 
muligheder for mørklægning på næste elevrådsmøde 
Dårlig skiltning ved boden vedr. kø 
Elevrådet deltager også i medarbejdernes dag. Blandt ved at vise en film hvor alle klasser siger 
”tak” til deres lærere og pædagoger 
 

5. Tilsyn med princip (O/D/B 30 min kl. kl. 18.40-19.00) 
Elevindsamling. Princippet er bortfaldet og der henvises til folkeskoleloven 
Sponsorering: Til debat og diskussion. Der er altid gråzoner, men skolen benytter sig ikke af 
sponsorering. Skolen har altid et kritisk blik på henvendelser udefra, har altid fokus på produktet og 
ikke afsender og overvejer fra henvendelse til henvendelse 

 
6. Princip til revidering (O/D/B HM 10 min kl. 19.00-19.10) 

Princip for elevens tilstedeværelse. 
Vedlagt som bilag 

Det er vigtigt for skolen er der bliver taget mere hensyn til individuelle forhold frem for en stram 
generalisering.  
Der er enkelte småændringer som HM tager med i revisionen. 
Opmærksomhed på mistrivsel og ikke tilstedeværelse. Er det det samme, spørges der? 
Fravær og MinUddannelse. Forældre kan orientere sig i Min Uddannelse om barnet aktuelle 
tilstedevær/fravær. 
Et aspekt kunne være at se på data i forhold til udviklingen af vikardækningen siden reformen. 
 

7. Sparring på udkast til samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-forældrerådet 
(O/D TVA/HM kl. 19.10 -19.40)  
Bilag udsendes inden mødet 

 



Samarbejdsaftalen læses igennem og gennemgås i bestyrelsen. Og de kommentarer der indkom har 
HM taget med i notaterne og vil blive indarbejdet. Materialet er forhånds godkendt. 

 
8. Medarbejdernes dag 2017 (O/B TVA kl. 19.40-19.50) 

Kort status på dagens, torsdag den 5. 10. 2017 
 

Fællessamling klokken 8.15 for alle skolens medarbejdere og elever ved HM, elevråd og bestyrelse 
som deler æbler ud på Torvet og alle medarbejdere læses højt ved navn Og desuden ”hyldes” 
personalet gennem en tale fra Thomas. Og vi synger Virupsangen. 
 

9. Evt. (kl. 19.50-20.00) 
Næste møde: Tilsyn med forældres ansvar ind i skole/hjem samarbejdet (Lærke og Christian K.) 
Kommende punkter: Data vedr. vikarressourcen fra 2013 og frem til i dag. 
Bestyrelsesmødet den 5. juni fremskydes til 12. juni 
 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 03.10.2017 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Rasmus F. Lorentzen   _____________________________________ 

 

 

Bertel Dehn-Andersen  _____________________________________ 

 

 

Tanja Krabbenhøft  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      



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


