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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 19. maj på TEAMs 

Kl. 18.00 -20.00  

Referat 

 

 
Afbud: Mads og Jan 
Mødeleder: HS 
Referent: 

 
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 

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

• Sidste skoledag og dimission bliver torsdag den 25. juni. Der vil blive nedsat 
arbejdsgruppe med alle involverede og derefter sendt invitation og program ud til 9. 
klasse og deres forældre 

• Vi holder fast i tyvstartsmøde for kommende 0. klasse men afventer stadig hvilke 
muligheder der kan lade sig gøre ift gældende retningslinjer 

• Sommerafslutning i skolebestyrelsen. Derfor rykkes bestyrelsesmødet til den 16. juni 

• Ændring: Ministeriet har meldt ud, at valget til skolebestyrelse ikke kan udsættes til efter 

sommerferien. Derfor gennemføres valget nu. Se vedlagte tidsplan som også bliver delt 

på AULA fra og med den 20. maj 

• Personalenyt. Intet nyt 

 

4. Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl.18.20-18.30) 
I skolelukningsperioden er der ikke holdt elevrådsmøde og derfor ikke nyt. Så snart vi må 
mødes på tværs af klasser vil der blive indkaldt på ny. Alternativt virtuelt møde. 
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5. Skolebestyrelsens årsberetning (O 10 min TVA kl. 18.30-18.40) 

Film vises 

Aftale for kommunikation til forældre. Den lægges på Aula efterfølgende 

 

6. Genåbning af skolen (O, D HM 15 min 18.40-18.55) 

• Hvordan ser den nye hverdag i fase 2 ud for afd. A/afd. B. den 19. maj vendte de store 
elever tilbage til skolen. En skoledag hvor hygiejne, fællesskab og fag er i fokus og i 
prioriteret rækkefølge. Vi opfordrer til, at man følger godt med på Aula og i klassens 
dialog mellem skole og hjem. For udskolingen gælder det, at der stadig er 
fjernundervisning samtidig med at eleverne er fysisk til stede. Lærere og pædagoger og 
ledelse er i dialog ift justeringer af skoledagene og hvordan den bedst mulige 
undervisning tilrettelægges 

Opmærksomheder fra bestyrelsen: 
- Pædagogisk indsats ift klassesammenhold. Lidt fokus på om der er grupper der skal 

reguleres 
- Bliv ved med udeundervisning 
- Der kan laves nye grupper hvis de eksisterende grupper bliver mindre i løbet af skoledagen. 

Her er det gruppe på årgangen, som bliver rammen 
- Opfordring til at eleverne kommer i gang fra morgenstunden så nat og dag ikke byttes rundt  
- Mængden af undervisning. Nogle elever har hurtigt ”løst” dagens opgaver. Differentiering 

bør der være fokus på. 
- Forskellen på dagene ift styring og arbejde. Mulighed for mere faglighed. Gruppearbejde og 

de generelle tanker om dette 
- Et ønske om mere undervisning i udskolingen. Der er opbakning til at gøre skoledagen så 

lang som muligt rent fysisk på Virupskolen 
- ”Find en gruppe”, ”undersøg et emne på nettet” er opgaver, som udfordrer mange elever. 

Der er brug for rammesætning og klasseledelse. 
Alle opmærksomheder tages med i den videre planlægning 

 
7. Ophold omkring skolen om aftenen og natten (O/D/B HM 15 min 18.55-19.10) 
 Fremlæggelse af status på ophold omkring skolen siden sidste SBmøde. 

 Data fra teknisk service og Sommerbussen fremlægges.  
 

• Hvad giver data anledning til af handling/kommunikation, så vi passer godt på byen 
unge og skolens bygninger? 

Skolen har som mål at passe godt på skolen. Og at skolen bruges til leg og samvær. Men hvordan 
passer vi bedst mulig på skolen så den ser pæn og ordentlig ud? 
Skolen må gerne bruges udenfor skoletiden, men hvordan bliver det uden hærværk og smadrede 
flasker? 
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Skolen skal være et trygt sted at lege og være og tryg at være nabo til. 
 
Er overvågning svaret? Natteravne? 
Vi er i dialog med Ung i Århus(sommerbussen) som ofte besøger skolen om aftenen og som taler 
med de unge der måtte være. Der findes desværre stoffer/hash indimellem og alkohol men også 
aftenener hvor der blot spilles bold og hygges. Men deres observationer giver nogle vigtige 
informationer ind til hverdagen 
Bestyrelsen har følgende bemærkninger: 

- Fremragende og brugbart data fra Ung i Aarhus og Teknisk service 
- Det er ikke kun folkeskoleelever, der er omkring skolen 
- Vi må ikke glemme opdragelsen og forældrenes ansvar. Skolen er lukket. 
- Opfordre vedvarende til ture forbi de gængse steder 
- Flere skraldespande er altid en god ide (Der er ophængt flere og nye skraldespande) 
- Dialogen med de unge er alfa og omega og vejen frem, hvilket data fra sommerbussen også 

viser 
- Der opleves af bestyrelsen at der ryges hash forskellige steder i byen 
- Jo mere besværligt det er for de unge at ryge hash, jo mindre vil det ske 
- Problematikken er ikke Coronas skyld. Det skete også tidligere 
- Gode mål (se PP) 
- Vi skal ikke gradbøje om noget er mere ok end andet. Brugen af skolen skal overholde gængs 

lovgivning 
- Skolens indretning ift. til at klatre på taget (et fokus skolen har, men det er vurderet, at vil 

man på taget, så hopper man på taget. Teknisk service og BYG har gennemgået bygningerne 
og konstruktionen udfordrer) 

- Hvad er skolens ansvar og hvad er ikke skolens ansvar 
- Kunne vi have en plan i flere spor. Måske med fællesrådet og forældrene også. Det kan give 

en god plan med gods i 
- Pas på skrøbeligheden i mødet mellem forældre og børn på skolen, hvis man som med-

forældre går i dialog med de unge 
- Sikkerhed i forbindelse med nybyggeri 

 
Arbejdsgruppe nedsættes: Christian og Søren og Lærke og Lise og Helle. Helle indkalder. 
 
 

8. 1:1 (O, D, B CH 30 min 19.10-19.40) 
Efter sommerferien vil alle elever i de aarhusianske folkeskoler fra 2. til 10. klasse møde ind til 

en hverdag med let og fri adgang til en Chromebook. Her får eleverne stillet en personlig 

Chromebook til rådighed, som de skal bruge i skolen og tage med hjem. 

Bilag: Orientering om 1:1 

Bilag: Virupskolens Princip for inddragelse og anvendelse af It 
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Christian fremlægger opmærksomheder i forbindelse med udlevering af Chromebook. Både ift 

forældre og elevperspektiv, men også i forhold til IT i undervisningen. Skolens pædagogiske og 

koordinerende udvalg arbejder i kommende tid med pædagogik og IT og på hvordan den nye 

Chromebook kan give nye muligheder for læring med IT 

Orientering om 1:1 på Virupskolen. Drøftelse af: 

• Eleverne skal passe godt på den udleverede pc’er og møde i skolen med den opladet.  

o Hvad er der behov for, for at forældrene tager medansvar og støtter deres barn? 

o Er der behov for at ændre på skolens princip for inddragelse og anvendelse af It? 

Opmærksomheder fra bestyrelsen:  
 

- Opbevaring er stadig en god ide, men vi har vurderet at pladsen er for lille. Der vil kunne 
laves specielle aftaler for fx sårbare familier 

- Udfordring i at gide at bruge den. Altså det at man ikke må bruge sin egen fx Mac 
- Fuld opladet skal forældrene sikre 
- Kunne man lave faser i udleveringen 
- Hvad er der egentlig Chromebooken kan bruges til. Færdighederne og læring skal være i 

højsædet 
- Underminere vi ikke indsatsen med Chromebook hvis vi åbner op for alle slags PC 
- Differentieringen er vigtigt at have med i overvejelserne. De mindre børn skal holdes i 

hånden 
- Udsmykning af chromebooks. Husk retningslinje for det 
- Chromebook er mekanisk stærk og kan det der forventes af 

 
Der aftales, at der nedsættes et udvalg, som gennemgår skolens nuværende princip: 
Dette udvalg består. Hans, Mette og Jan og Christian H.. Christian Hendriksen indkalder. 
 
 

9. Tilsyn med ”princip for ekstern og intern kommunikation” (O/D/B HM/CH 15 min 19.40-19.55)  
Fremlæggelse af tilsyn ud fra spørgsmålene: 
 

Hvordan arbejder Virupskolen med den af forvaltningen udarbejdede kommunikationshåndbog? 

Hvordan er vurderingen af hvordan det er gået med de strategiske indsatområder for 2016-2017, samt hvilke 

indsatsområder har der været siden, og hvilke kigger vi frem mod?  

Kan I på baggrund af den store hærværkssag redegøre for jeres evaluering og refleksioner vedr. 

kommunikationen mellem skolens personale, eleverne og forældrene. Både de involverede og 

udenforstående? 

-  
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I bedes på baggrund af udrulningen af Aula redegøre for hvilke kommunikationsmæssige overvejelser I har 

gjort jer, samt hvilke retningslinjer skolen følger ifm. anvendelsen af Aula. 

Hvordan oplever skolen effekterne af kulturmøder mv. ift. elevernes digitale kommunikation (sociale medier)? 

Udsættes 

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

 
Årsberetning og valget til SB 

 
11. Evt.  

 
 

Kommende punkter: 
 

- Udarbejdelse af princip for bæredygtighed 
- Tilsyn med princip som ikke kunne nås på dagens møde 
- Opfølgning fra arbejdsgrupper fra pkt. 7 og pkt. 8 

 

 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 19.5.2020 
 
Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Jan T. Frederiksen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Charlotte B. Bruun                             _____________________________________ 
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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. _______________________________________ 
 


