
 

 
 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 2. april 2019 
KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 

 
 

Fremmødte:  
Afbud fra: Lise, Torben, Hans, Christoffer, Morten, Tanja, Kirsten, Lærke, Simon,  
Mødeleder: TVA 
Referat: CH 

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

Punkt 7 udskydes 
 

 
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) 
 
Sidste skoledag har været drøftet. Der er enkelte spørgsmål ift. udklædning og program af dagen. 
Helle og Peter afholder som vanligt møde med repræsentanter fra hver af klasserne. 
 
Det lille elevråd har taget initiativ til, at der laves forsøgsperiode med årgangstoiletter. Alle årgange 
tildeles to toiletter, som de benytter. 0.-4. klasse. Starter efter påske. Evalueres i det lille elevråd. 
 

 

4. Orientering fra skolen (O/D/B, HM 10 min kl. 18.20-18.35) 

• Personale, ansættelser. Louise er ny i administrationen. Amanda er ansat i Jannes 

barselsvikariat efter påske. Mads er fastansat som ny pædagog på 3. årgang 

• Klubbens indflytning vil ske med start fra 1. august i den nye tilbygning 

- Indvielse den 23. august for forældre og elever og personale. Der inviteres til åbent 

hus på dagen. Invitation følger. 



- Opmærksomhed fra SB: hvordan tænkes der i udearealer/uderum til udskoling og 

klubbens brugere? 

• Samarbejde med lektor Niels Tange VIA, aktionsforskning på Virupskolen 2020/21. 

Skolen og tre teams fra ind og udskoling er en del af et tre-årigt ph.d. projekt der hedder 

”Mellem læring og dannelse”. Hvordan arbejder lærere med skolens dobbelte formål – 

læring og dannelse. Vi glæder os meget som skole til samarbejdet med Niels og den 

forskning som lærere på skolen bidrager til 

• Hjortshøj Båndet – bevægelse i byen. Vi har indvielse den 12. april, fredag før påske. 

• Hjorthøj Båndet er kort fortalt en rute, man kan gå eller løbe rundt i byen, som knytter 

byens institutioner sammen. Ved hver institution står en stolpe, med en 

orienteringsklipper + 2 QR koder. 1 QRkode som fortæller om den pågældende 

institution + 1 QRkode, som man kan lånes af alle i byen. QRkoden kan kodes med fagligt 

indhold i undervisningen, opgaver, info fra DT/Klub/SFO, eller af private, hvis man 

ønsker at lave sit eget løb rundt i Hjortshøj. Orienteringskort og mere info kan hentes på 

hjemmesiden: https://www.hjortshoejbaandet.dk. Tilgængelig fra den 12.4.2019 

 
 

5. Planlægning af skoleåret 201920 (O, D FA/HM 25 min kl. 18.35-19.00) 

• Timefordelingsplan, vedlagt som bilag 

Se vedlagte slides 

• Orientering om ny ramme for valgfag 

Se vedlagte slides 

• Nedslag i planlægningen  

Punkterne fremlagt af Flemming og Helle og drøftet og der er følgende opmærksomheder: 

- Prioriteringen af billedkunst er der opbakning til, men også en opmærksomhed på at 

faget kan være ”udmattende” og udfordrende for nogle elever. Vær derfor 

opmærksom på rammerne 

Billedkunst taler ind i skolens vision, men at være skabende kan man være på mange 

måder.  

Forslag om, at Årsmøde og Samskabelsesaften slås sammen. Det drøftes hvordan 

SAMskabelsesaftenen er god til at skyde forældrerådenes arbejde i gang i et nyt skoleår. Det gode 

samarbejde mellem team og forældreråd. Der er enighed om, at Årsmødet kan rykkes frem, fx til 

januar, så det fortsat giver mening for forældrerådets arbejde at mødes. 

Der er fra bestyrelsen opbakning til timefordelingsplanen for kommende skoleår 

https://www.hjortshoejbaandet.dk/
https://www.hjortshoejbaandet.dk/


 

6. Årsmøde 2019 (D/B TVA, 30 min kl. 19.00-19.30) 

Valg af tema for årsmødet den 7. maj kl. 19-21 

Tema: Vi inviterer til preview/snigkig på det nye byggeri og til uformel komsammen 

efterfølgende. Multihusgruppen inviteres til at fortælle sidste nyt 

 

Praktik: 

- Årsberetning: Thomas 

- Invitation: Marie 

- Kommunikation: HM 

- Forplejning. Kirsten og Tanja 
 

7. Arbejde med princip (O/D/B HS/TVA 25 min kl. 19.30-19.55) PUNKTET UDGÅR 

• Princip for undervisningens organisering. Herunder valgfag 

Princippet deles op i to dele, hvor vi på mødet behandler princip for valgfags organisering. 

Bilag udleveres på mødet 

 

 

8. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.55-20.00) 
Invitation til årsmøde 
 

9. Evt. 

 

  
Kommende punkter: 
Evaluering af årsmøde 
Brugeraftale Virupskolen/Multihus 
Princip for uv. organisering 
Orientering om Stærkere Læringsfællesskaber 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 02.04.2019 
 
Christoffer Karoff  _____________________________________ 

 

 

Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 



Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Tanja Krabbenhøft  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Kirsten Obling  _____________________________________ 

 

 

Peter R. Nielsen   _____________________________________ 

        

      

Torben Juul Schou, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Lise Solkær Solskov, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
 
 
Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


