
 

 
 

 

Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17.30-19.30 

Referat 
 

 

 

Fremmødte: 
(SFOforældrerådet har monomøde kl. 17.30-18.10 og deltager i bestyrelsesmødet fra og med punkt 5, 
kl. 18.10) 
 
Afbud fra: Rasmus, Bertel 
Mødeleder:  Hans 
 
 
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 17.30-17.35)  

Godkendt 
 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 17.35-17.40) 
 

Godkendt  
3. Nyt fra elevrådet (O, 10 min kl. 17.40-17.50) 

 
Intet nyt fra elevrådet. Skoleåret synger på sidste vers. Fortæller dog om en god dag i forbindelse 
med karameldagen 
Bestyrelsen takker for elevernes indsats og ønsker held og lykke fremover 

 
4. Drøftelse af udkast til princip for rygning, alkohol og rusmidler (O/D/B TK, KO, HM 20 min kl. 

17.50-18.10) 
Kort intro til ønsket fra arbejdsgruppen om, at princippet ikke kun skal indeholde alkohol, men også 
rygning og rusmidler. Samtidig vil arbejdsgruppen gerne indskærpe at det ikke er en privatsag, men 
ligeså meget et fælles anliggende. 
Opmærksomhed på ordvalget, og vigtigt at vi får skilt det ad ift. alkohol og rusmidler. En 



stillingtagen til at der er forskellige niveauer ift. alkohol, rygning og alkohol og ordet misbrug. 
Hvornår er det et brug og misbrug og det svære i at definere. 
Der er mange holdninger, men vi må gerne fortælle hvad er skolens holdning. Og stå fast på den 
holdning, selvom det kan udfordres. 
Et princip må gerne gøre en klogere og i princippet må der meget gerne være en holdning. 
Så stærk og tydelig en holdning til områderne er ønskeligt fra bestyrelsens side, men det skal også 
være et princip vi kan administrer og styre efter. 
Det kan overvejes at tage op i elevrådet, i det store af dem. 
Kendskab i forældregruppen er også et vigtigt aspekt 
 
Aftale for den videre proces er, at udvalget tager opmærksomhederne med og laver princippet 
endeligt færdigt og til endnu en sparring og så til godkendelse. I den forbindelse indkalder HM igen 
 
      

5. Afslutning af skoleåret 2017/18. Evaluering af årsmøde og bestyrelsens arbejde (D TVA 45 min 
kl. 18.10-18.50)  

 
Gruppedrøftelse kl. 18.10-18.30 (4 grupper): 
 

• Evaluering af årsmødet 
Opmærksomheder: 

- Godt oplæg. Relevant emne 
- Fint med beretning for årsmødet på YouTube 
- Kunne godt have brugt endnu mere tid 
- Hvordan når vi ud til endnu flere? Brug FB, Intra, ugebreve… 

 

• Evaluering af skolebestyrelsens arbejde med afsæt i årshjulet (udleveres i kopi): 
Opmærksomheder og spørgsmål der blev diskuteret:  
  Er der forslag til ændringer af årshjulet? 
  Hvad har fungeret godt i årets arbejde? Hvad er der brug for at have et øget fokus på? 
  Hvordan fungerer tilsyn med principper og behandling af økonomi? 
 

- Strukturen virker godt nu med de forskellige spor. Det modnes nu og fungerer 
- Samskabelsesaften skal også gerne have bedre opbakning 
- Årshjulet er en god prioritering i arbejdet, men der må gerne være plads til aktuelle emner 
- Elevrådet kunne være endnu mere medbestemmende i rækkefølgen på dagsorden 
- Tilsyn af principper. Vi når dem vi når, det må ikke fylde for meget 
- Nye medlemmer kunne med fordel få en introduktion til fx at læse budget og regnskab 

  
 
 
 



• Evaluering af samarbejdet mellem SB og SFO-forældrerådet 
 
Opmærksomheder: 

- Hvornår giver det mening og hvornår giver det ikke mening at bruge hinanden 

- SFO er stadig ved at finde deres ben. Bestyrelsen prøver at få sit arbejde til at spille sammen 

med SFOs årshjul/aktivitetshjul 

- Bestyrelsen vil gerne løbende have indblik i budgetter 

- Vær opmærksom på dagsordenen som SFO kan tage med videre fra skolebestyrelsen 

- Hvad kan skolebestyrelsen bruge SFO rådet til 

- SFO bestyrelsen er meget opmærksomme på synligheden. Der har i den forbindelse været 

en god sparring med Johan, medarbejderrepræsentant i forhold til dette. 

- Men alt i alt er der gode perspektiver i SFOs bestyrelsesarbejde 

- Vigtigt stadig at have to årlige fællesmøder 

- Godt at skolebestyrelsen nu ikke skal have ”stedmoderrollen” ift. SFO, men at de nu har 

deres eget giver meget mere mening 

 

 
6. Orientering fra skole (O, D, B HM/TVA 15 min kl. 18.50-19.05) 

 

• Ansat ny børnehaveklasseleder i stedet for Birthe. Ansat fra 1. august 

• Nye lærere ansat. Sana og Claus 

• Vi siger farvel til Rami og Sara fra lærerkollegiet og Sanne fra pædagoggruppen 

• Skoleåret 201819. Personaletilpasning og klassesammenlægning. Skolebestyrelsen følger 
op på forløbet i efteråret 2018 og behandler princip for klassesammenlægning på 
baggrund af denne opfølgning. 

• Sidste skoledag for 9. årg. En succes. Intet mindre 

• Orientering om, at Jettes SFO-leder er sygemeldt. Christian og Helle leder opgaver og 
personalet i Jettes fravær. 

• Orientering om, at Marlene og Jan, pædagoger er syge. Deres opgaver dækkes af vikarer. 

• Dialogmøde med rådmanden (TVA). Vi har modtaget takkebrev fra rådmanden for en 
god aften. TVA fik på skolebestyrelses vegne bragt problematikken op omkring 
specialklassetildelingen op og der blev lovet at se på dette område 

• Reminder om principper – se ”Kommende punkter” 
 
 
 

7. Orientering om prøvehandling Digital Dannelse og den videre proces (O, D PK 15 min kl. 



19.05-19.20) 
Status på prøvehandling og beslutninger herpå. Peter fortæller om en fin proces også 
selvom prøvehandlingen ikke har fungeret optimalt. Det har været svært at håndhæve 
stringent blandt personalet. 
PUK (pædagogisk udvalg på skolen) er en stor del af processen og beslutningerne og 
arbejdet omkring devices og handlinger omkring og skolen går næste år videre med en 
ny handling. Denne fortælles der om i begyndelsen af næste skoleår. 
Opmærksomheder: 
Husk forældrene og hvordan de kan støtte op om den nye handling 
Vær opmærksom på at eleverne ikke kan administrerer hvad der er rigtig og forkert  
Opmærksomhed på at uanset handling kan den udfordres. Derfor er konsekvens vigtigt i 
den forbindelse 
Også en opmærksomhed på succeskriteriet for næste prøvehandling 
Vær opmærksom på at ved indskolingen skal vi passe på ikke at slippe styringen 
 
 

8. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.20-19.30) 
 
Dialogmødet med rådmanden og årsmødet fortælles der om 

 
 

9. Evt.  
 
 

10. Kommende punkter 
Elevtrivselsundersøgelse 2018. Og anonymiteten i forbindelse hermed 
 

Principper for 
§ Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber (Tanja og Kirsten) 
§ Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen (Christian og Lærke) 
§ Arbejdets fordeling mellem og blandt det undervisende personale (Rasmus/XX og Thomas) 

 
   

 

Sommerafslutning og fællesspisning. Farvel til bestyrelsesmedlemmer, som forlader os. 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 19.06.18 
 
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 Juhl Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
Jan Jensen, medarbejderrep. _______________________________________ 


