
FORÆLDRENYT
December 201April 2020

Foto: Poul Nyholm

April 2020



FORÆLDRENYT
December 201April 2020

Leder
Kære forældre på Virupskolen

Vi er èn skole. Vi er sammen som elever, forældre og ansatte på Virupskolen, men lige nu 
udfordres vores hverdag og ”verdensbillede” af en særlig og alvorlig situation, Corona krisen.

Med Forældrenyt april 2020 vil vi gerne holde fast i vores vigtige og værdifulde skolefælles-
skab. Vi vil fortælle om den nye hverdag på skolen og give et blik ind i en meget anderledes 
hverdag hos vores savnede udskolingselever, der knokler med skolearbejdet hjemmefra, og 
vi vil fortælle om ændringer og nye tiltag i den anderledes tid, vi oplever lige nu.

Hverdagen for 0.-5. klasserne er efter genåbning af skolen ved at finde nye vaner og rytmer. 
Undervisningen forgår mest udenfor, og er vejret helt skidt, rykker grupperne ind i klasseloka-
lerne- naturligvis på afstand. Udskolingen har fået besøg af indskolingen, og alle kvadratmeter 
er i brug på skolen. Klasserne er opdelt i mindre grupper, hvor lærere, pædagoger og skolens 
faste vikarer sætter rammen for en skoledag, hvor hygiejne og tryghed er i højsædet. Og dertil 
kommer så al den meningsfulde og kreative undervisning, som vi slet ikke kan undvære.  

Skoledagen fortsætter om eftermiddagen i ude-SFO og udeklub, hvor fokus også er på hygi-
ejne og tryghed og mere udeliv. Vi har været vilde med det gode vejr, men vi ved også, at det 
holder pause i ny og næ. Det gode vejr har været en gave i opstarten og tilrettelæggelsen af 
den nye hverdag.

Tusind tak til jer forældre for jeres tillid til vores måde at genåbne Virupskolen på. Tak for alle 
jeres spørgsmål, når noget fx har været uklart. Nye retningslinjer, nye ideer og nye erfaringer 
gør, at ugerne ikke ligner hinanden. Men sådan er vilkårene lige nu, og tak for at I er med på 
at tage rejsen sammen med os. 

Vi savner alle elever i 6., 7., 8. og 9. klasse. Skolens ældste elever er en naturlig del af skolens 
puls, og lige nu ”larmer” de med deres fravær. Men vi ved, at de er derude, og sammen med 
deres lærere bidrager de til, at nødundervisning kan lade sig gøre, og de forsøger at finde 
god mening med den virtuelle hverdag. 

Vi er meget spændte på, hvad der meldes ud de næste uger fra statsministeren. Kommer de 
ældste elever i skole igen? Indenfor hvilke ramme kan vi tage af sted med 9. klasserne? Og 
mange flere spørgsmål optager os. Vi vender tilbage med mere nyt, når vi får nye rammer at 
sætte kurs indenfor.

Indtil da pas rigtig godt på jer selv og hinanden.

På Virupskolens vegne
Helle
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Mit barn har fødselsdag 

Fødselsdag er en betydningsfuld dag, som alle børn glæder sig til i lang tid. Med de nuværende 
retningslinjer må elever ikke tage noget med hjemmefra, som deles med andre (legetøj, mad 
osv.). 

Men har I lyst til, at der skal deles ud i klassen i anledning af fødselsdag, kan Boden tilbyde 
at hjælpe. Der er udsendt brev om bestilling af fødselsdagsgodter i boden. I brevet kan I se 
udvalget af forskellige lækkerier og, hvordan I bestiller gennem Boden, så godterne ligger 
klar til fødselsdagen.
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Kalender maj/juni

Aflysninger

5. maj   Samskabelsesaften

14. maj  Virupsfestival

Maj måned  Opstart af Børneklubben for kommende 0. årgang

Afventende (Endnu ikke afklaret, hvordan arrangementet afholdes)

20. maj  9. klassernes sidste skoledag (karameldag)

3. juni   Tyvstartsmøde for kommende 0. årgang

24. juni  Dimission

25. juni  Idrætsdag

Samskabelsesaften – aflyst
Traditionen tro skulle alle forældreråd, medarbejdere og skolebestyrelse/SFO-forældreråd 
mødes til samskabelsesaften. De tidligere år har vi på samskabelsesaftenen bl.a. sat fokus på 
’Den digitale elev’, Klasseforælderådet – klassen vigtige hjælpere og kodex for det gode sko-
lehjemsamarbejde på Virupskolen. 

I år skulle vi vende tilbage til ’børn og unges digitale liv’, som er et tema, der optager både 
forældre og skolens medarbejdere. Sådan bliver det desværre ikke i år, men vi håber at kun-
ne tage temaet op på et andet tidspunkt.

Skolebestyrelsen Årsmøde – virtuel årsberetning
Snart vil I modtage et link til årsberetningen fra skolebestyrelsen år 2020. Bestyrelsen har 
tidligere brugt at lave en online præsentation af sin årsberetning. Så bestyrelsens erfaring og 
praksis kommer virkelig til sin ret i år, hvor det ikke er muligt at invitere alle forældre op på 
skoletorvet til årsmøde. Hold øje med invitation til at kigge med. 
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Valg til skolebestyrelsen – vil du være med?
Efter sommerferien er der valg til skolebestyrelsen. Vil du være med til at gøre vores gode 
skole endnu bedre, så er der en oplagt mulighed gennem skolebestyrelsens arbejde. Valgpe-
rioden er på 4 år, og vi mødes 1 gang om måneden. Du får gennem en tæt dialog med andre 
forældre på skolen og repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere mulighed for at 
drøfte Virupskolens prioriteringen, værdier og hverdag.

Overvej allerede nu om du har lyst til at repræsentere forældregruppen bag skolen, og hold 
øje med mere information om valg til skolebestyrelsen, der udsendes umiddelbart efter som-
merferien. Valget skulle være fortaget nu, men er udskudt pga. skolens delvise nedlukning. 
Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. oktober 2020.

Multihus Hjorthøj – næste skridt
Snart påbegyndes der anlæg af ny parkeringsplads ved skolen. Da Mulithus Hjortshøj skal pla-
ceres i tilknytning til skolen, og på skolens nuværende p-plads, flyttes parkering til det grønne 
areal overfor skolen. I uge 19 starter arbejdet op, og forventes færdigt op mod sommerferien. 

Fotos: Poul Nyholm
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Ulovligt ophold omkring skolen  

For tiden oplever vi desværre flere steder på skolens udeområder, at de benyttes til sam-
menkomster i fritiden, hvor der indgår alkohol og rygning. Både efter weekender og om 
morgenen på hverdage bruger teknisk service en del tid på at rydde tomme dåser/flasker 
og cigaret skodder op. To gange har der i weekenden tilmed været ubudne gæster indenfor 
på skolen, som har udøvet hærværk ved garderoberne i indskolingen. 

Skolens udeområder må meget gerne benyttes til boldspil og hyggeligt samvær, men sent 
om aftenen og om natten er skolens areal ikke et sted, hvor børn og unge skal opholde sig. 
Alkohol og fest hører ikke til Virupskolen og på Virupskolens arealer.  

Fotos: Poul Nyholm



FORÆLDRENYT
December 201April 2020

Åben rådgivning til forældre  
under Corona-krisen  

Husk at der er mulighed for at benytte den åbne rådgivningen for forældre i Aarhus, hvis 
man bekymrer sig om deres barns trivsel, læring og udvikling i en forandret hverdag.

Du kan anonymt:

• Tale med vores rådgivere om de udfordringer, du oplever.
• Få råd om, hvordan du bedst støtter dit barn.

Rådgiverne er psykologer og konsulenter fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), og 
de sidder klar til at lytte til dig.

Den åbne rådgivning er åben alle hverdage fra klokken 9 til 15. 

Rådgivningen er anonym, så du behøver ikke fortælle dit eget eller dit barns navn, når du 
ringer op.

Du kan ringe til:

• Psykologer på telefon 41 87 48 87
• Pædagogiske konsulenter på telefon 41 87 48 88
• Talehøre-konsulenter på telefon 41 87 48 89

Læs mere om den åbne forældrerådgivning under www.aarhus.dk/corona

Fotos: Poul Nyholm
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Svøbt i tang
Digt skrevet af Aja Maria Rosleff fra 6.b

Jeg har stjålet min krop. 
Skåret mine tanker på den.
Lånt den ud til en mængde af mange. 
& penslet den i blod af mit eget.
Begrænsede mig selv til at være perfekt, perfekt i mit eget sind. 
Men det ord vil aldrig strejfe min tankegang, det vil altid blot være et ord der aldrig vil komme mig nær.

 Nu er jeg blevet efterladt her i livet.
 På havbunden, svøbt i tang. 
Jeg er for mut til at græde.
 & hvis jeg alligevel ender med at dekorere min kind med en tåre, vil den bare indgå en pagt med havet 
om at  svømme med strømmen så ingen nogensinde ville spørger indtil hvad det skyldes at jeg har  
placeret den der på min kind. 

Jeg har efterladt min velfornøjet del oppe på havoverfladen. 
Oppe hvor der har levet et smil der blot var en falsk nave, der er blevet syet på min krop i en  
karakterfast modvilje. 
Det smil der hver dag har løjet over for sig selv & sagt “Jeg har det fint” men under facaden bærer  
en kæmpe vægt af sorg, mere en det kan bære. 
Så måske er det grunden til at det i dag hænger dorskt som hovedet på en visen rose. 
Jeg ser ingen grund til at blive, mit blik er sløret for den sætning. 
Den sætning som engang var et spørgsmål jeg kunne besvare med 3 lette ord. 
Familie, lykke & fred. 
Men de 3 ord har jeg tabt ned i en mørk brønd der føre hen til den anden side. 
Jeg er blevet til en bagatel, en bagatel der snart vil opløse sig i vandet & fordele sig i de syv verdenshave.

Et hav til de 3 ord der er blevet tabt.
 
Et hav til det smil der blot var falsk. 

Et hav til den skarpeste kniv med de nydeligste tanker, skåret æstetisk. 

Et hav til det ord der håbes på men aldrig strejfede en tanke. 

Et hav til den krop der stjal sig selv. 

Et hav til de øjne der som det sidste, fik vandet at se. 

& et hav til en pige der blot ville slippe af med den sorg hun aldrig kunne bære.

Vi sætter stor pris på at dele input fra eleverne i ”Forældrenyt”. 
Aja Maria har skrevet et fantastisk digt.
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Corona skoledag
På en af vores morgenture rundt på skolen tænkte vi, at det kunne være interessant at 
høre, hvordan eleverne er kommet i gang med deres ”nye” corona-skoledag og den helt 
ændrede skole- og hverdag. Så vi fandt nogle grupper og elever fra forskellige årgange og 
spurgte til, hvad det bedste og det sværeste er ved at gå i skole lige nu.

Allerlængst væk fra kontoret og skoletorvet, nede i den nye 3. klasses bygning, mødte vi 
Freya, Vilma, Ea og Martha som, da vi kom, sad og lyttede til, hvad dagens program skulle 
bestå af. Og vi fik lov til lige at afbryde midt i oplægget fra lærer Amanda, og de var klar til 
at svare, selvom de alligevel syntes, det var lidt svært at svare på spørgsmålene. 

Men med mikrofonen foran sig kom de hurtigt i tanke om, at det faktisk var meget rart 
at være i små grupper og faktisk endnu mere rart, at dagene ikke var så lange, og at der 
faktisk lige nu altid er mindst en, man kan lege med. Og også lidt andre kammerater end 
de plejede at lege med, fordi de lige nu var i nogle helt nye grupper, som de voksne havde 
bestemt. Og det var rart.

Men omvendt så er det også rigtig svært, at man ikke bare kan lege med dem, man gerne 
vil, og svært at man ikke kan se sine venner, som man plejer.

Da vi gik videre, mødte vi Andreas fra 2. årgang, der godt lige ville pointere, at det rent 
faktisk havde været godt med lidt ekstra ferie, men at han bare ikke vidste, hvad han skulle 
lave!? Der var ingen at spille fodbold med, og det trængte han faktisk ret meget til. Så lidt 
godt, syntes han og lidt skidt også.

Til sidst på morgenturen mødte vi også Lærke og Sofie fra 5. årgang, der 
syntes, det faktisk var træls, at man ikke havde de samme fag som før og, at 
skoledagen ikke lignede den, de kendte. Men de var begge ret enige om, at 
det var megadejligt at komme i skole igen, men at de godt nok savnede at 
se ALLE kammeraterne på en gang.

Så alt i alt er der plusser og minusser i vores nye skolevirkelighed nøjagtigt 
som, der er i den almindelige skoledag. 

Fotos: Poul Nyholm
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En udskolingslærers tanker  
om nødundervisningen
Af lærer Trine Hemmer-Hansen

Undervisningsmæssigt er jeg desværre ikke fysisk til stede lige nu. Mine elever kan finde 
mig online, og det er det bedste alternativ til at være der selv – selvom det ikke er let.

En ny verdensorden hersker i disse måneder, og det genererer til tider frustration både 
hos os lærere, elever og også forældregruppen.

Det kræver et særligt stykke arbejde at få motiveret eleverne i den sidste tid inden som-
merferien. En periode, der virker som et underligt limbo, hvor eleverne stadig ikke ved, 
om de vender tilbage eller ej.

Ikke desto mindre er jeg imponeret over både eleverne og mine kollegaers tilgang til hele 
denne anderledes situation. For hverken os lærere eller eleverne har prøvet at levere eller 
modtage undervisning på denne måde før – og for hver ny dag med Google Meet, gør vi os 
nye gode erfaringer, som vi bringer videre i spil til kommende virtuel undervisning.

Lige nu står vi (lærere og forældre) i en situation, hvor tydelig kommunikation os imellem 
er af stor vigtighed. Nye rammer kræver tilvænning, og man kan hurtigt i hjemmene blive i 
tvivl om baggrund for de valg, vi som skole træffer. Derfor har det stor betydning, at infor-
mation bliver fyldestgørende fra os på skolen, og at I responderer, hvis I mangler svar.

Jeg håber meget, at vi får lov til at se 
udskolingen på Virupskolen inden ferien 
– ikke mindst vores 9. årgang, som for-
tjener et ordentligt farvel.

Fotos: Poul Nyholm


