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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

Tirsdag den 13. august 2019  

KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 
 
 

 

 
Afbud fra: Elevrådet 
Mødeleder: HS 
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 elevrådet  
Punktet udgår, da der ikke deltager elevrepræsentanter på dette møde 
 

 
4. Orientering fra skolen (O HM 20 min kl. 18.10-18.30) 

  

• Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie og til skolebestyrelsen og nye 
forældre Jan T. Frederiksen og Mads Fredberg, Charlotte B. Bruun, Søren Stochholm, 
Mette Ratzer  
Personalenyt: I dette skoleår har vi ansat Mohammed Owaiti, Anne Lietzen, Celina 
Thode og Lene Damgaard. Alle er ansat som lærere. Bettina Beyer Thomasen er blevet 
administrationsleder for det administrative fællesskab i samarbejde med Skødstrup 
Endelig er Klubben flyttet ind på matriklen. Dette fejres også ved indvielsen den 23. 
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august 
Og så siger vi farvel til Jette Winther, som har været på Virupskolen i en 
menneskealder. Det gør vi ved en reception den 20. august 

• Invitation til indvielse (Invitation vedlagt). Der bliver skrevet ud på intra også 

• Skoleåret 2019-20 og præsentation af skolens organisationsmål. ”Et stærkt 
arbejdsfællesskab” er titlen på organisationsmålet. Her vil der være fokus på ren 
skole, AULA, det gode møde, stærkere læringsfællesskaber og en udvikling af dette 
sammen med BU, og et nyt fokus på det gode kodex for medarbejder, kollega og 
ledelse. Desuden arbejder vi med progression for alle elever og Virupskolen som den 
skabende skole så Virupskolen er det naturlige førstevalg i Hjortshøj 

• Ansættelse af indskolingsleder er sat på standby. Præsentation af tanker omkring 
ledelsesansvar og -opgaver og proces herfor. Dette bruges efteråret til og vi vil som 
skole melde ud når en proces tager form. 
Fra bestyrelsen er der opmærksomhed på arbejdsmiljøet i ledelsen, da den 
umiddelbart kan være sårbar i en ny struktur, og i dag hvor der en leder mindre 
samtidig med, at det administrative fællesskab er ændret. 
Der er opbakning fra bestyrelsen til de nye tanker 
 

 
5. Sundhedsmåling 2018/19 (O/D LS/CH 30 min kl. 18.30-19.00) 

Præsentation af temaer fra Trivselsundersøgelse 201829 v/ Christian Henriksen. 
Kommende proces. Sundhedsmålingen vil være tilgængelig på skolens hjemmeside fra 
september. Her vil trivselsundersøgelsen også være at finde. 
Skolen arbejder med begge undersøgelser og hver klasse laver sine nedslag 
 

    

6. Udtalelse til Børn og Unge vedr. udkast til byrådsindstilling om justering af folkeskolereformen 
samt konsekvensrettet styrelsesvedtægt (O/D/B HM 25 min kl. 19.00-19.25) 
 Bilag vedlagt  
 
Bilaget er drøftet og HM indsender svar på skolebestyrelsens vegne 
Bestyrelsen ingen bemærkninger til høringsforslaget. 

 
 

7. Årshjul 201920 (O, D, B HM 25 min kl. 19.25 – 19.55) 
       Gennemgang af Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 201920 

 Årshjul vedlagt som bilag 
 Der er følgende nye opmærksomheder 

- Der udsendes en folder om bestyrelsens arbejde og muligheder til alle medlemmer 
- Der er sat navne på hvem af medlemmer der fører tilsyn med principperne 
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8. Forslag fra Lærke: deltagelse i kampagne ”Alle børn cykler” 

https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-bag/Alle-Boern-
Cykler 
Fra bestyrelsens side opfordres til at klasserne tilmelder sig og ledelsen vil informere 
medarbejderne om tilbuddet 

9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.50- 19.55) 
  

Der skrives ud at sundheds- og trivselsrapporter bliver lagt op på hjemmesiden og vi med 
afsæt i sundsrapporten opfordrer til at så mange som muligt cykler i skolen 

 
10. Evt.  

 
 
 

Kommende punkter: 
½ årsregnskab og velkommen til adm. leder Bettina Thomassen (okt.) 
Præsentation af brugeraftale Virupskolen/Multihus (Sep.) 
Orientering om ”Stærkere læringsfællesskaber” og første øvepunkt (samarbejde) (sep.) 
Princip for undervisningens organisering. Herunder valgfag og nye regler for valgfag 

 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 13.8.2019 
 
 

Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Jan T. Frederiksen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-bag/Alle-Boern-Cykler
https://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-bag/Alle-Boern-Cykler
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Charlotte B. Bruun                             _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Mette Ratzer   ______________________________________ 

 

 

Mads Fredberg  _____________________________________ 

         

 

Søren Stockholm  _____________________________________ 

 

 

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


