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Fællesmøde for SFOforældreråd og 

skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 3. december2019 

 

Kl. 17.30-19.00 bestyrelsesmøde 

Kl. 19.00-19.15 kørsel til Strandvejens Bistro, Violvej 2 

Risskov 

Fælles julespisning kl. 19.15 

 

 

 
Afbud fra:  
Mødeleder: HS 
Referat: CH 
 
SFOforældrerådet,  deltager i fællesmødet 
 

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

 
2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA kl. 17.30-17.35) 

 

3. Velkommen til fællesmøde. Præsentation af og for hinanden (O, HM 10 min kl. 17.35-17.45) 
- Hvad optager SFOforældrerådet pt.? 
- Hvad er skolebestyrelsens opgave? 
 

4. Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl. 17.45-17.55) 
 

5. Opfølgning fra arbejdsgruppens møde vedr. hændelse på skolen (O, HM 15 min kl. 17.55-
18.10) 

• Gruppens opmærksomheder/referat udsendt 

• Orientering om opfølgende handlinger: 
- www.ungihjortshoej.dk (forslag) 

http://www.ungihjortshoej.dk/
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HUK, Ung i Aarhus og Virupskolen etablerer en info side målrettet unge og forældre og andre 
interesserede i Hjortshøj. 
 
Formål:  
Beskrivelse af HUK, Ung i Aarhus og Virupskolen. Fakta: Åbningstider, regler der gælder osv. 
Månedskalender som giver visuelt billede af aktiviteter for unge. Multihus Hjorthøj, kirkeklubben oa. 
inviteres ind i kalenderen, når materialet ligger færdigt.  
 
 

6. ¾ års regnskab (O, BT 15 min kl. 18.10-18.25) 
Orientering af resultat af ¾ års regnskab 

Bilag vedlagt 
 

 
7. Vikardækning (O, D HM/PK 15 min kl. 18.25-18.40) 

Svar på spørgsmål indkommet til bestyrelsen: 
 

Hvis der er plads på dagsorden 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? (fra Charlotte) 

 

Som opfølgning skal det besluttes, om henvendelsen giver anledning til, at der skal lave et 
princip for vikardækning? 
 

 
8. Tilsyn med princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 

fællesskaber (O, Ledelsen 30 min kl. 18.40-18.55).  
 
Punktet påbegyndes og afsluttes forventeligt på SBmødet i januar. 
 

a. Forebyggelse 
Hvordan sikres at skolen er proaktiv i situationer med tegn på faglig eller social mistrivsel, fx 
skolevægring? Hvad kvalificerer fx en AKT-indsats? Giv gerne konkrete eksempler på handlinger.  

 
b. Vidensdeling  

Hvordan videndeles mellem personalet på skolen i forbindelse med forløb med faglig eller social 
mistrivsel? Giv gerne eksempler på evalueringer af forløb. 

 
c. " Skolen tager ansvar for, at alle elever har mulighed for at deltage i klasse og skoleaktiviteter, 

der er med til at skabe respektfulde fællesskaber"   
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Hvordan arbejdes der konkret med at understøtte faglige og sociale fællesskab i klasser/grupper, der er 
udfordret? Vis gerne eksempler på handleplaner. 

 
d. Skolens værdigrundlag i praksis 

Hvordan sikres at skolens personale og ledelse agerer i overensstemmelse med værdigrundlaget "børn 
vil, hvis de kan"? 
Hvordan sikrer skolen at også de fagligt dygtige elever tilbydes udfordringer i tilstrækkelig grad?  

 
e. Dokumentation/faktaspørgsmål - baggrundsviden  

Hvordan måles effekterne af skolens indsatser på dette område?    
Hvor mange enkelt-elever bliver skoleledelsen involveret i? 
Hvor mange af skolens elever modtager specialpædagogisk bistand?  
Hvor mange klasse-problematikker bliver skoleledelsen involveret i? 
Hvor mange elever forlader skolen?  til hhv. specialklasse, specialskole, private, eller andre kommunale 
skoler. 
Hvor mange elever har reduceret skema? 

 

  
9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 18.55-19.00) 

 
10. Evt.  

 
 

Kommende punkter: 

• Afslutning af punkt 8. 

• Orientering om resultat af Social Kapital måling 2019 

• Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen 
(Bilag udsendes inden mødet i jan. Medarbejderne kommer med forslag til konkrete 
ændringer så det kan godkendes på næste møde) 

• Proces for planlægning af skoleåret 2020/21 + Timefordelingsplan 202021 

 
 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 03.12.2019 
 
Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Jan T. Frederiksen  _____________________________________ 
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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. _______________________________________ 
 


