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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 3. marts 2020 

Kl. 18.00 -20.00  

Spisning kl. 17.30-18.00 

 

 

 
Afbud fra: Hans, Marie, Mette, Mads 
Mødeleder: Simon, Bettina Thomassen, adm. Leder deltager  
Referat: LS 
 

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

Pkt. 6 – Punktets indhold er ændret til at skulle indeholde et høringssvar vedr. de nationale 
tests. 

 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA kl. 18.05 -18.10) 
Underskrevet 

 
 

3. Velkommen (O, HM 10 min kl. 18.10 -18.20) 
- Personale nyt 

Christian blev deltidsraskmeldt i sidste uge og raskmeldes om 3 uger. Det betyder at Lise i 

løbet af de næste tre uger ”udfases” i ledelsesregi og starter fuld tid som lærer efter tre 

uger. 

 

- Status på planlægning af skoleåret 2020 

HM orienterer: 

• Der er kommet en ændring i Aarhusaftalen som vedrører lærernes 

undervisningstimetal. Der er blevet lagt et ”loft” på 780 timer (26 lektioner), samt 

et minimum på 630 (21 lektioner). For børnehaveklasselærerne er ”loftet” det årlige 

undervisningstimetal 810 (27 lektioner). 

• Vægtet timetal bortfalder – både ift. planlægning og udbetaling af tillæg 
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• Afvikling af lejrskoler afregnes fremover med indregning i årsnormen fremfor 

afspadsering 

 

- Nye skolefilm præsenteres 

To skolefilm set – De nye film (4 stk)  kan ses på skolens hjemmeside. 

 

4. Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl. 18.20 - 18.30) 
Det store elevråd har afholdt fastelavn. Det var en vellykket dag og elevrådet har et ønske om, 
at det bliver en fast tradition i udskolingen også. 
 

5. Regnskab 2019 (O, D/B BT 30 min kl. 18.30-19.00) 
Regnskab 2019 er afsluttet. Gennemgang v/ Bettina. Bilag vedlagt 

Regnskab gennemgået 

 

6. Nationale Tests (O/D/B 15 min kl. 19.00-19.15) 

I vedlagte brev (fra rådmand Thomas Medom) opfordres skoler til at sætte Nationale Test i 

bero. HM fremlægger overvejelser på baggrund af udmelding, og bestyrelsen drøfter sin 

holdning, udmelding og overvejelser. Bilag vedlagt. 

Situationen drøftes:  

-det er demotiverende som elev 

-VIVE problematiserer testene i en sådan grad, at de ikke er relevant at benytte dem 

-det er fint at vi sætter det i bero 

-er målet tydeligt? 

-manglende valid data i testene 

-afgangsprøverne fungerer fint som national data 

-det drøftes hvorvidt beslutningskompetencen skal ligge lokalt på skolen eller hos rådmanden. 

-vi hælder til at det skal være en lokal aftale 

 

Der udarbejdes høringssvar som indsendes af HM på vegne af SB 

 

7. Skoledistrikt (O/D/B TVA/HS/HM 30 min kl. 19.15-19.35) 
 Arbejdsgruppen fremlægger udkast til modsvar til Børn og Unge. 
 Udkast fremsendes inden mødet 

Modsvar godkendt – HM indsender til rådmanden på vegne af skolebestyrelsen (underskrevet 
af Thomas på vegne af skolebestyrelsen) 
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8. Årsmøde /Samskabelsesaften 201920 (HM 0/D 15 min kl. 19.35-19.45) 

 Input fra SB på temaer for kommende SAMskabelsesaften den 5. maj 2020: 

• Bæredygtighed (herunder trafikpatruljer rundt om i byen ”cykelbusser” – hvordan arbejder vi 
med bæredygtighed på Virupskolen?) 

• Sociale medier (et område der kræver et fortsat fokus – hvordan følger vi med vores børn og 
hvordan har vi dialogen med vores børn? – Afkodning af andre mennesker/empati)) 

• Digital dannelse, kommunikation (AULA) 

• Multihus (måske næste år) 

• Samskabelse i et bredere perspektiv; ”Åben skole” 

• 1:1-strategi – hvordan får vi ”Projekt Chromebook” til at lykkes 

• Ude-arealer – helhedsplanen for Hjortshøj  

• Frihed 

• Skolehjemarbejde 
 
Datoen for Samskabelsesaftenen skal sendes ud til klasseforældrerådene, så alle kender datoen 

 
 

9. Tilsyn med princip (HM O/D/B 5 min kl. 19.45-19.50) 
Aftale for tovholder på tilsyn med princip for ”Princip for ekstern og intern kommunikation”: 
Thomas, Christian og Søren 
Vedlagt som bilag 

 
 

10. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-20.00) 
Skolefilm 

 Dato for Samskabelsesaften 
 Høringssvar vedr. skoledistriktet (både Skæring Skole og Virupskolen har indsendt høringssvar  
 vedr. Skæring Skoles forslag om at ændre skoledistrikterne) 
 

11. Evt.  
 
 

Kommende punkter: 
• Ressourcetildeling og Budget 2020 

• Skolebestyrelsesvalg 
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Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 03.03.2020 
 
Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

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


