
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 8. januar 2019 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Fællesspisning kl. 17.30-18.00 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: TVA,  
Mødeleder: HSK 
Referat: CH 

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

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

Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet (O/D, Elevrep. 10 min kl. 18.10-18.20) 
 

Elevrådet efterspørger brødristere, elkedler etc til brug i klasselokalerne. Det kan desværre ikke 
lade sig gøre på grund af risiko for skader på eleverne 
Der er sat dato på næste kulturmøder fra elevrådet. Møderne giver mening for elevrådet, synes de 

 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 18.20-18.30) 

• Ansættelser i BU, ny struktur. 5 nye distrikter med fem nye BU chefer. Der mangler 
stadig at besættes to. Blandt andet i vores distrikt. Helle Bach er indtil videre 
konstitueret områdeleder. 

• Personale. Mursal er ansat som barselsvikar for Rikke Thygesen. Desuden er ansat en 
pædagogmedhjælper i SFO, Liban Møller. Ny IT supporter er Lucy som indtræder i stedet 
for Ulf Tybo.  

• Frivillighed. Der var indbudt til møde i dag for interesserede frivillige, men fremmødet 
var ikke stort. Lige nu er der stadig tilknyttet to frivillige der er knyttet til 0. årgang. Det 
er stadig en mulighed for at blive frivillig og der vil blive annonceret igen og i andre 
medier. 

 

 



 

5. BYOD (O/D/B, HM/CH 20 min kl. 18.30-18.50) 

• Gennemgang og behandling af nye retningslinjer for Bring Your Own Deviced 

• Kommunikation til forældregruppen 

Udkast vedlagt som bilag 

Følgende opmærksomheder: 

- En god ide med leje af Chrome book 

- Kan det være en udfordring, hvis der opstår noget akut mens eleven lejer devicen. Hvad gør 

man så? 

- Dilemmaet i at det ”kun” koster 500. hvorfor skal man så ikke bare leje en chromebook af 

skolen? Så kan der være stor søgning pludselig. Dog formodes det at det ikke som sådan 

bliver attraktivt at leje 

- Hvad med 5.-6. årgang ind i BYOD. Der afventer vi de første måneder af den nye ordning? 

- Kan der stilles endnu større krav til at man SKAL medbringe selv?. Det kan der godt og derfor 

skal vi være endnu skarpere i formuleringen i brevet 

- Kunne man ikke ”bare” skrive, at dette er et tilbud til dem som ikke har en computer? 

- Stram op på formuleringerne så det bliver mere tydeligt 

- Det juridiske. Husk proceduren om at slette skal vi være opmærksomme på 

- Depositummet er fint især hvis teksten skærpes til 

- Hvor skal man henvende sig når det bliver aktuelt? 

- Vær opmærksom på at der kan komme henvendelser fra 5.-6 elever 

- Husk evaluering og se om det ikke hurtigt bliver attraktivt også for 5.-6 klasser 

 

6. § 16b (O/D HM 15 min kl. 18.50 – 19.05) 

Orientering om anvendelsen af §16b(to voksen ordning) og skolens proces for 

tilrettelæggelse af skoleåret 2019/20. HM orienterer og der er følgende opmærksomheder: 

 

- Hvor bred skal en undtagelse være for at vi kan holde fast i to-voksen. Kan den blive brugt til 

noget andet, spørges der? 

- Hvad er understøttende undervisning egentlig?  

- Der er brug for at genbesøge den egentlig intention med UU. Er det noget faglig, socialt, 

kulturelt? 

- Hvad står der egentlig i princippet for UU? 

- Kunne de konverteres til lejrskole fx? I stedet for to-voksen 



- Hvor stor frihed har vi egentlig som skole? 

- Kan vi spejle os i andre skoler uden for kommunen? 

- Bestyrelsens bakker op om to lærere/pæd. i UV 

- Lejrskole har en høj prioriteret skolebestyrelsen  

Der arbejdes videre i ledelsen og i skolens PUK som vil definere UU og afsøge hvordan UU skal se ud 

på Virupskolen 

 

 

7. Arbejde med princip (O/D/B Arbejdsgrupper 30 min kl. 19.05-19.35) 

• Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 

fællesskaber  

Behandling af udkast (TK, KO, HM) Bilag udsendes. Princippet godkendes med de 

bemærkninger som er taget ad notam. 

• Princip for undervisningens organisering. Herunder valgfag 

Behandling af udkast (HS, TVA). Bilag udsendes. Der er kommet inputs og vi 2. behandler 

det på næste møde 

 

8. Elevers ophold på skolen (O/D/B 20 min kl. 19.35-19.55) 

Opfølgning på drøftelse fra SB-møde nov. 2018 

Det er skolens holdning, at man som elev (4.-9. klasse) først møder klokken 8.00. Ikke mindst 

set i lyset af ansvaret for børnenes sikkerhed og at det ikke er muligt at føre tilsyn med 

eleverne før klokken 8.00. Skolebestyrelsen bakker op og er opmærksom på kommunikation 

ud til elever og forældre. Husk fælles fodslag med SFOen. 

Eleverne fra 5. årgang og opefter vil blive inddraget i udmeldingen. 

Hvad gør vi ved elever som kommer med bus fra andre byer? Bibliotek kunne være en 

mulighed 

Vær opmærksom på hvad vi som institution har af rammer for at have opsyn med elever, 

når vi melder ud til forældre og elever 

 

 

9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.55-20.00) 
Godkendelse og henvisning til princippet. Og ønsker godt nytår til alle 
 

 

 



  
Kommende punkter: 
APV 
Princip for uv. organisering 
Planlægning af skoleåret 201920 
Opsamling på samarbejde mellem SB og SFOforældreråd 
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