Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. marts
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde

referat
Fremmødte: Elevrådet repr. ved Gerd, Christian, August, Søren. Torben, Jan, Flemming, Helle,
Christian, Hans, Peter, Bertel, Kristoffer
Afbud fra: Kirsten, Lærke, Rasmus, Thomas, Christian og Tanja
Mødeleder: HSK
Referat: CH
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00-18.05)
Godkendt. Formelt set er bestyrelsen ikke beslutningsdygtigt på grund af en del afbud. Derfor
gennemfører bestyrelsen punkterne og træffer beslutninger ved beslutningspunkter - dog med
forbehold og endelig godkendelse ved næste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05-18.10)
Godkendt
3. Nyt fra skolen (O HM/TVA 20 min kl. 18.10-18.30)
• 0-100 år og fastelavn. I forlængede vi fastelavn ved et optog gennem byen forbi
plejehjem og institutioner i Hjortshøj
• Digital krænkelse, orientering om episode og opfølgning fra rådmanden (bilag).
Dette bilag kan rekvireres ved henvendelse på skolen. Der er fulgt op i alle klasser af
de enkelte klasselærere gennem orientering og samtale. Bestyrelsen opfordrer til et
stadigt fokus på denne del af digital dannelse, og fx samskabelsesaften har været en
god ide af arbejdet med dette. Kommer der helt konkrete hændelser bliver det
meldt ud til forældre
• Rygning på dagsordenen? Aarhus Kommune ønsker en særlig opmærksomhed på
unges rygevaner (bilag kan rekvireres ved henvendelse til skolen). Der er en
opfordring til bestyrelserne om at tage fat på udfordringen. På Virupskolen er det
svært at se et konkret mønster i de unges rygevaner jf. elevtrivselsundersøgelser. Vi
ligger dog under kommunens niveau på dette område. Rygning opfattes på skolen
ikke som en stor udfordring, hverken blandt elever eller lærere, heller ikke når

•

eleverne forlader skolen i pauserne, men forebyggelse er stadig en del af skolens
pædagogiske arbejde. Lærere skal handle og gå i dialog med elev og dennes
forældre, hvis der er mistanke om rygning.
Orientering om stiftende generalforsamling, lokalafdeling af Forældre og Skole
Foreningens formål er at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelser i kommunen og give forældre en
stærk stemme i det lokale skolepolitiske samarbejde om skolen.
Samtidig er målet med foreningen, at give medlemmerne inspiration til arbejdet som
bestyrelsesmedlem på egen skole.
Vedlagt 3 bilag som kan rekvireres på skolen
Personale: Skolen har stillingsopslag og søger en dansk og tysklærer til en fastansættelse. Desuden er
der ansat ny pædagog på 3. årgang

•

Ansættelse af lærer. SB opfordres til at deltage den 20.3. kl. 11-14.

4. Nyt fra elevrådet (O/D 10 min kl. 18.30-18.40)
Eleverne vil gerne have oplysninger ift. eventuel lockout og strejke. Dette får de gennem intra –
både forældre- og elevintra, når det er muligt at melde noget konkret ud.
Der fortælles også, at der kan forekomme racistiske tilråb i forbindelse med pauserne blandt
eleverne. Elevrådet synes ikke det er udbredt, men dog et tema der fylder for nogen elever. Denne
viden tager bestyrelsen og skolen alvorligt og til efterretning og vil handle på eventuelle tendenser.
Kulturen bag kan være svær at bestemme, da den også i nogle tilfælde kan opfattes kærligt og dette
aspekt skal også tages med i arbejdet. Det kan især tages med i kulturarbejdet i
udskolingen/mellemtrin.
Der fortælles også at elever fra udskolingen kan mødes af små elever (0. klasse) der opfører sig
dårligt ift. slag når eleverne går forbi. Det opfattes som en lidt ”forkert” måde at komme i kontakt
med de store på. En highfive er e bedre måde at være i kontakt med hinanden på, er alle enige om.
HM følger op på 0.årgang.

5. Digital dannelse (0/D CH 2 min. kl. 18.40-19.00)
Orientering om mål, procesplan, elevinddragelse, kommunikation til forældre og
evaluering
Christian orienterer om procesplan for Digital Dannelse. Det er beskrevet for alle elever og udsendt
til alle forældre på intra. SB bliver inddraget i processen og vil blive inddraget i evalueringen sidst i
prøveperiode
Hvilke aktiviteter skal elever lave, hvis de har brug for at sidde med deres telefon og pludselig ikke
må? Vi skal have hjælp til, hvad vi ellers skal lave i frikvarteret.
Vi laver nogen gange lektier i frikvarteret. Eller øver noget inden en time. ”Frikvarteret er device fri,
men jeg har lige brug for at øve noget inden timen”.
Hvordan køber vi i boden med mobilpay?

Der blev præsenteret en ide i dec., som i dag er revideret og lavet som denne plan (udleveret af CH)
Emnet bygger nogen gange på flertalsmisforståelser. At alle gerne vil se noget på nette, og faktisk er
det fordi, at man ikke har foreslået andet at lave.
Der skal struktur på til at understøtte processen og opfølgningen for elever og forældre og
medarbejdere.
Positive tilbagemeldinger fra både elever og forældre til processen.
Der kommer information ud til alle forældre inden påske.
6. Årsmøde 2018 (D/B TVA 20 min kl. 19.00-19.25)
Aftale om tema 2018, PR, forplejning, opgave ansvar
Christoffer og Peter går videre med at få landet aftenen og vil gerne have konkrette forslag til
oplægsholdere. Der arbejdes videre over mail. HM kvalificerer også med bud, som sendes retur.
Dette bakker bestyrelsen op omkring.
Hans og Thomas og Rasmus står for PR. Kirsten står for forplejning. Det er 8. maj
NB: Hvordan kan der evt. gøres reklame for/orienteres om kommende SB-valg på
årsmødet? Dette kunne komme i forbindelse med årsberetningen
7. Fremlæggelse af regnskab 2017 (O,B FA 15 min. kl. 19.25-19.40)
Bilag vedlagt og kan rekvireres ved henvendelse på skolen
Flemming Andersen orienterer. Fremlæggelsen sendes ud som bilag. Bestyrelsen har følgende
bemærkninger:
-

Der er bemærkninger til hvorfor det faktiske forbrug i specialklasser er steget voldsomt
Kan det skyldes at vi er blevet dårlige til at inkludere? Eller udfordret i inklusionen
Er den nye reform skyld i stigningen?
Det er vigtigt at skolen og bestyrelsen forholder sig til dette område
Der er forslag om at netop specialklasseområdet tages op som et særskilt punkt på et
bestyrelsesmøde
Selve specialklasseøkonomien må gerne udfoldes endnu mere. Klassetrin, hvor mange år, hvor
de kommer fra distrikt og mulighed for evt. sammenligning i området
Det er vigtigt at det ses som et pædagogisk problem og ikke et økonomisk problem
Vær opmærksomme på pengene til nybyg og hvordan de bruges
Igen en påmindelse om tiden til sådan en behandling

Godkendt med forbehold.

8. Valg til skolebestyrelse (D, B FA/HM kl. 19.40-19.55)
Orientering om valg. Fremlæggelse af procesplan.
Bilag udsendes i uge 9. der er ingen bemærkninger og processen er godkendt. Der er
forslag til en valgdag den 8. maj til årsmødet. På valg vil blive sendt ud i referatet.
Godkendt med forbehold.

9. Evt. (kl. 19.55-20.00)

Kommende punkter:
Tilsyn:
* Forældres ansvar i skole-/hjemsamarbejdet (Lærke og Christian) April
* Alkohol (Kirsten og Tanja) April
* Duftstoffer (Kirsten og Tanja) April

Andet:
Budget 2018
Økologi i boden
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