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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

Tirsdag den 5. november 2019 

KL. 18.00-20.00 bestyrelsesmøde 

Referat 
 
 

 

 
Afbud fra:  
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 
 Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl. 18.10-18.25) 
 
Et ønske om halvtag til løbehjulsparkering 
Kunne skolen/klubben selv være tovholder på at bygge det selv? 
Kunne man koble det med cykelparkering? 
Der orienteres om opfølgning fra sidste møde 

 
3. Orientering fra skolen (O HM/CH 15 min kl. 18.25-18.40) 

• Udlevering af ”Bliv klogere på din skoles økonomi” 

• AULA, vi er kommet godt fra start, men der er stadig udfordringer ift. fx overblik 
internt på skolen. Fra forældreperspektivet er der også opmærksomheder ift at 
sende beskeder, da navnene kan være at finde. Opmærksomhed på gruppeinddeling. 
Hvilke lærere er knyttet til hvilke klasser. Opmærksomhed på barn/voksen besked. 
Forældreønske om at kunne se vikarer. Eleverne er ikke så bekendte med Aula som 
med intra 

• Social Kapital måling. Medarbejderne udfylder indtil den 7. nov. undersøgelse om 
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psykisk arbejdsmiljø 

• SFO forældreråd er dannet og konstituerer sig på mødet i december 

• Indvielse af Klubben torsdag den 21.11. kl. 15.00-17.00. Alle er velkomne. Lige nu 
arbejdes der med indretning og på hvordan klubben bedst mulig navigerer i 
hverdagen mellem undervisning og fritid 

  
 Dialogmøde med rådmanden den 23.10.  

- Tema var fokus på overgange, hvor elever er mest sårbare. Lokale fortællinger om 
arbejdet for styrke overgange (Storbørnsgruppe, Hjortshøj Universet 0-100 år) 

- Orientering fra rådmanden om: 
o Forskning til forståelse af stigende antal elever i specialklasser 
o 10. klassetilbud i Nordbyen 
o Affaldssortering i 2020/21. Opfordring til at lave princip for bæredygtighed på 

skolen 
                   Spørgsmål til skoledistrikt Virupskolen/Skæringskole. Der er stadig en 
opmærksomhed på distriktet for Hjortshøj og det at få børnene til at vælge Virupskolen 
Der laves et princip om bæredygtighed. Gruppen omkring det består af Thilde fra elevråd, 
Søren, Lærke og Charlotte. Vær opmærksom på idebasen fra Virupfestival 

 
 

 
4. Hærværk på skolen den 5.10 (O/D/B HM  15 min kl. 18.40 – 18.55) 

Orientering om hændelsen 
Nedsættelse af en arbejdsgruppe som vil bidrage med at lægge proces for, at vi får fulgt op 
på hændelsen og arbejdet forebyggende, så alle passer på skolen. 
Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra forældrene, eleverne, medarbejderne og 
ledelsen (HM, PK). Derudover Storm fra elevråd, Lise som med. rep., Jesper Pallesen fra 
HUK, Marie, Mads og Hans 
Der er stor opbakning fra bestyrelsen til arbejdet 
 
 

5. Evaluering af ”medarbejderens dag” (D TVA 10 min kl. 18.55-19.05) 
Vanen tro en god dag med opmærksomhed omkring medarbejderne og deres vigtige opgave. 
Sangen fra elevråd får stor ros. 
Medarbejderne bakker også op – især at det er for alle medarbejdere på skolen.  
Dagens formål kunne godt markeres endnu tydeligere ved eventuelt at klappe af medarbejderne 
osv. 

 
 

6. Høring vedr. røgfrie udearealer (O/D/B HM/TVA 15 min kl. 19.05- 19.20) 
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Vedlagte er forslag om røgfrie udearealer, som er sendt i høring.  Skolebestyrelsen er høringspart vedr. 

forslag om røgfrie udearealer på samtlige Børn og Unge områder. Læs i materialet til og med side 3.  

Drøftelse og formulering af høringssvar. Frist den 6.11. Der er opbakning fra bestyrelsen 

 
7. Princip for undervisningens organisering (O/D/B Arbejdsgruppe 15 min kl. 19.20-19.35) 

Præsentation af udkast efter input fra SB 
Følgende bemærkninger fra bestyrelsen: 

- Opmærksomhed på udmelding/information til forældre. Hvad er det rigtige? Skal 
forældrene ikke informeres om de valg der træffes 

- Informationer om valgene af fx prioritering af timelektionsplan kan ofte ses i referatet  
- Det vigtige er at det er tilgængeligt enten i form af referat eller anden form 
- Valgfagene og det at vælge dem kan godt fortælles tydeligere over for 

forældre/elever. Kan der evt. henvises til en § eller fortælles tydeligere hvad der er 
valgfag kontra tilbudsfag. Hans kontakter evt. PK fra udskolingen 

- Det må gerne være tydeligere for forældre i princippet om specialtilbud hvad der er de 
tydelige postgange i processen. Kunne måske være igennem et link  

- Kunne man i toppen af dokumentet være mere præcis og skrive det generelle og 
lovgivningsmæssige først for så efterfølgende at skrive det vi gør som skole og folde 
det ud 

Princippet vedtages på mail efterfølgende 
 

 
8. Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen (O/D/B 

Arbejdsgruppe 15 min kl. 19.35 -19.50) 
Præsentation af udkast efter input fra SB 
Bilag udsendes inden mødet 
Medarbejderne kommer med forslag til konkrete ændringer så det kan godkendes på 
næste møde. 
 
 

9. Vikardækning (O, HM 10 min kl. 19.50-19.55) 
Nedenstående mail er kommet til skolebestyrelsen: 

 
Hvis der er plads på dagsordenen har jeg et punkt jeg gerne vil have med. Det handler om skolens 
vikardækning. Jeg oplever i mine to børns klasser at der ugentligt er vikardækning. Hvordan oplever 
skolen selv dette? Skyldes vikardækning primært sygdom eller lærerkurser? Er det et “normalt” niveau i 
forhold til andre folkeskoler? Hvordan ser skolens budget ud i forhold til vikardækning? Hvilke 
forholdsregler tages der når der tages vikarer ind? 

 
Som opfølgning skal det besluttes, om henvendelsen anledning til, at der skal lave et princip 
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for vikardækning?  
Emnet behandles på SB møde i dec. hvor Helle orienterer. Herefter beslutter bestyrelsen om 
der skal laves et princip 
 
 
 

       
10. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.55 -20.00) 

Der meldes ud om elevrådets vigtige deltagelse i SB 
Orienteres om cykelvej til skole 
 
 

11.  
 
Cykelvejen og de mange ”muligheder” når man når skolens p-plads fra brovejen. Kan der tegnes 
streger for at guide eleverne. Der er nemlig stadig forvirring for eleverne. Ift. til den sikre skolevej 
afventes stadig det endelige projekt for Multihuset. Forvaltningen og sikker skolevej bliver der kaldt 
på således de kan guide os 
Der er mangel på koldt vand i indskolingen fortæller en forælder, HM følger op gennem Teknisk 
service 
 
Der meldes ud om mulighed for købekort til boden (HM) 
 
 
 

Kommende punkter: 

• Orientering om resultat af Social Kapital måling 2019 

• Vikardækning 
 

 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 05.11.2019 
 
Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 
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Jan T. Frederiksen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

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. _______________________________________ 
 


