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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 21. april 2020 

Kl. 18.00 -20.00  

Spisning kl. 17.30-18.00 

 

Ved skolelukning holdes mødet på TEAMs kl. 18.00. 

Testmøde på TEAMs mandag den 20. april kl.16.00 

 

 

 
Afbud: Mette, Christian (CH), Jan, Thomas 
Mødeleder: Hans 
Referent: LS 

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

Dagsorden godkendt 
 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA kl. 18.05 -18.10) 
Referatet kan ikke underskrives pt. Der er ikke indkommet kommentarer. 

 
 

3. Velkommen (O, HM 10 min kl. 18.10 -18.25) 
Opmærksomheder fra periode med skolelukning:  

 

- Fokus på genåbning: hygiejne og at leve op til alle retningslinjer, er vores overlægger. 

Skoledagen er fra 8.00-12.00 pt. 0.-5. klasse 

- Tryghed og sikkerhed skal gå hånd i hånd med skoleåbningen 

- Nødundervisning: fokus på dansk og matematik og trivsel  

- Vi venter på retningslinjer ang. 9. klasse 

- Forældrehenvendelser har primært drejet sig om usikkerhed mht. elever i risikogruppe 

- Der er flest deltagende elever i undervisningen i forhold til SFO 

- Nuværende 5. årgang bliver skolepatrulje indtil sommerferien 
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- Fokus på håndsæbe/håndlotion  

- Fokus på sårbare elever 

- Næste skridt: Hygiejne, udskolingslærere som hjælpere i forhold til at løse opgaven 0.-5. 

klasse 

- Ressourcerne skal tilkomme de yngste elever; kommentar: vi skal ikke glemme 

udskolingsbørnenes hverdag – det opleves meget forskelligt, hvordan 

hjemmeundervisningen skal gribes an af de forskellige lærere/fag – der er brug for 

ensretning – især hvis det trækker ud. 

 

Ledelsesstruktur: 

Helle gennemgår slides ang. ledelsesstruktur, hvor der i næste skoleår indtænkes to 

afdelingskoordinatorer, som vil være med til at kunne opkvalificere arbejdet med skolens 

opgave 

Aflysninger: 

Helle gennemgår slides over arrangementer, der er aflyst 

- SAMskabelsesaften, Virupsfestival, Skolebestyrelsens Årsmøde, Børneklubben 

 

Personalenyt: 

- Pt. ingen Covid-19-smittede på Virupskolen 

- God stemning og energi i personalegruppen 

- Boden har lukket og vi er usikre på, hvornår den lukker op  

 

Andre bemærkninger: 

- Der er uro omkring skolen om aftenen. Det er vigtigt, at borgerne henvender sig til 

politiet, hvis de observerer uro eller oplever utyghed 

- Skolen overvejer, om vi skal videoovervåge områder på skolen, hvis ikke dialogen 

rækker 

- Der er meget opmærksom på spor efter hashrygning rundt om i byen – det er også 

her vigtigt, at SSP kontaktes – der er kontaktoplysninger på deres hjemmeside 
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- Ved vi, om det er nuværende elever, tidligere elever eller nogle udefra, der ”hænger 

ud”? – Ved vi om det er noget, der også sker på andre skoler? 

- Vi sætter et punkt på næste SBmøde, hvor overvågning for og imod drøftes 

 

 

4. Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl. 18.25-18.45) 
I skolelukningsperioden er der ikke holdt elevrådsmøde 
 
Elevrep.  giver en status på deres oplevelse af skolelukningsperioden 
- Hvad har fungeret godt ved fjernundervisningen? 
       Hyggelig og fint. Okay trivsel – godt med klassemøder/gruppemøder på Meet. De klasser 
       hvor der er koordineret lektier mellem lærerne, fungerer rigtig godt. 
- Hvornår har det været svært/ikke fungeret ret godt? 

Mangler dialog – og lærere kører lidt deres egen stil ved fx at lægge lektierne ud forskellige 
steder. Det er svært at skabe overblik. Lærerne skal måske koordinere lidt bedre fx to test 
på samme tid. Generelt opleves det som om, at test og afleveringer bliver givet for at 
kunne give årskarakterer – der undervises ikke decideret. Forslag: Fokus på fordybelse 
fremfor at lave en masse tests i de forskellige fag? Forslag: Fordybelsesundervisning på 
tværs af årgangen 
Ønske om undervisning frem for at der bare skal laves noget. Aktivitet. 

 
 

5. Budget 202021 (O, D/B BT 30 min kl. 18.45-19.30) 
Gennemgang af udkast til budget 202021 

Bilag udsendes 

 

Bettina gennemgår udsendte slides 

Opmærksomhed: Orientering om den forlængede pausetid og hvilken bestydning det har for 

skoledagens længde 

Opmærksomhed: Hvad betyder ”Corona-vikardækningen” + den ekstrarengøring for dette 

budget-år? Vi registrerer alt, så vi ved, hvad vi har brugt - hvis vi bliver tildelt penge i 

forbindelse med en dækning af den ekstraordinære situation 

 

Budgettet er godkendt af bestyrelsen 

 

6. Skolebestyrelsens årsmøde/SAM skabelsesaften (O/D/B 15 min kl. 19.00-19.15) 

Aftenen aflyses. 
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 Der er et forslag om at skolebestyrelsens årsberetning laves digitalt. Dette vedtages og Marie 

og Thomas laver en video som lægges ud på AULA og FB 

 
7. Skolebestyrelsesvalg 2020 (HM O/D/B kl. 19.35 -19.50) 

På valg er: Jan, Lærke, Hans og Christian (Bilag vedlagt) 
HM præsenterer udkast til procesplan for valget (Bilag vedlagt) 

  Nyeste melding er, at vi har fået mulighed for at udskyde processen til september. Dette vil    
              kræve, at de, der er på valg, vil være med hen over sommerferien. Hans, Lærke og Christian vil 
        gerne fortsætte efter sommerferien. 
 Det besluttes derfor, at vi udskyder valget til efter sommerferien. 
 

8. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-20.00) 
Opfordring til at melde sig til skolebestyrelsesarbejdet efter sommerferien 

Årsberetningen – kig med når den kommer       
Ophold på skolen udenfor almindelig åbningstid 
 

 
9. Evt.  

Opmærksomhed: Der er mange glasskår ved Multibanen, hvilket er 5. årgangs ”lege-område”. 
HM beder Teknisk Service tjekke. 

 
 

Kommende punkter: 
• Tilsyn med ”Princip for ekstern og intern kommunikation”: 
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Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 21.4.2020 
 
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. _______________________________________ 
 
 
Lise Solkær Solskov, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
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Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 
 


