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Virtuelt skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 18. august, TEAMs 

Kl. 18.00 -20.00  

 

 
Afbud: Simon, Morten og Charlotte 
Mødeleder: HS 
Referent: Christian 

 
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. Referatet godkendes ved næste fysiske møde 

3. Velkommen til og konstituering af skolebestyrelsen (O, D, B TVA 15 min kl. 18.10-18.25) 
Velkomst og konstituering. 
Nye medlemmer: Lene Laursen og Marie Pedersen. Velkommen til begge.  
 
Der indsættes ramme som vist på SB-mødet fra Helle 
 
Formand er fortsat Thomas Vinter Andersen 
Næstformand: Hans S. som også fortsætter som mødeleder i dette skoleår 
 

 

4. Velkommen til skoleåret 202021 (O HM 20 min kl.18.25-18.45) 

• Opdatering på skolestart med COVID19 
Vores kommunikationsveje til forældre er stadig gennem Aula. Det primære er at vi følger de fra 
kommunen udstukne retningslinjer. Disse bliver vi opdateret på dagligt og formidler dette videre til 
medarbejdere og forældre 
I skrivende stund har vi ingen elever eller medarbejdere smittede. Men vi er klar til hvis det sker og 
har retningslinjer at arbejde ud fra, hvis smitten rammer skolen 
Fra et medarbejderperspektiv er der et fokus på at følge retningslinjerne om afstand og hygiejne. Så 
vidt muligt ude. Og det fungerer. Og alle er kommet godt i gang, men der er selvfølgelig noget der 
tager længere tid såsom hygiejne. Men generelt er alt godt. 
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Forældremøde vil blive afholdt i en eller anden form. Skolen forsøger så vidt muligt ikke at aflyse 
arrangementer 
 

• Skolens organisationsmål 202021 
Er at ”Kommunikere læring”. At kommunikere læring kræver at man reflekterer sammen i de 
fællesskaber vi arbejder i.   
 
Tegn på vi lykkes, når vi til juni 2021 har: 
Årsplaner og elevplaner i Momo 
Brug af klassetrivsel.dk til brug ved skole-hjem samtaler 
At få beskrevet og præsenteret skolens værdisæt 
Fokus på teamsamarbejdet 
Fokus mellemformer mellem specialklasse og almindelig klasse 
Læringskonferencer på alle årgange med fokus på elevens læringsprogression 
Skolens rammer for uv. Indre rammer, fysiske rammer. At vi er et andet sted med det fysiske 
læringsmiljø 
 

• Elevrepræsentanter deltager formodentlig pr. 1.9.2020 
Jonathan fra 9.x er blevet formand og er repræsentant sammen Julius fra 7.b og Storm i 8.x i 
skolebestyrelsen 
 

 
5. Skolebestyrelsens årshjul 202021 (O/D/B HM 30 min kl. 18.45-19.15) 
 
Gennemgang og drøftelse af udkast til årshjulet 
Fordeling af tilsyn med skolens principper. 

Oversigt over principper og tilsyn med dem er sendt ud til medlemmer og kan fås ved henvendelse 
på skolens kontor: 
Følgende fire er der opmærksomhed på: 
 
SFOs virksomhed: Christian tager kontakt til SFO forældreråd 
 
Fællesarr. for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik: Mette, Thomas og Lene 

Samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv og Multihus: Christian og HM spørger 

Charlotte, Simon og Morten, som to af dem vil deltage 

For bæredygtighed: Lærke, Søren 
 
Udkast til årshjul 202021 udsendes inden mødet 
Ingen kommentarer og opmærksomheder 
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6. Trivselsmåling 4.-9. klasse 2020 (O CH 15 min kl. 19.15-19.30) 
Rapport vedlagt 

Nedslag i rapporten + orientering om proces. 

 

CH fortæller at, rapporten bruges ind i den sociale årsplan og at teamsene vil lægge den 

enkelte klasses rapport ud her i efteråret. Desuden er der den nationale trivselsmåling den 

der giver det bedste billede af trivslen, men den er desværre ret meget forsinket og kommer 

først sidst på året og måske først næste år pga corona. 

Opmærksomheder: 

- Hvad vil vi bruge den til?  

- Data behandles i skolens PUK udvalg 

- Når den sendes ud er det vigtigt at der følger kommentarer med og på hvor mange 

elever, der har svaret (validitet) 

 

7. Brug af skolens udearealer (O/D/B 19.30-19.50 v/arbejdsgruppen: Christian, Lærke, Lise, 
Søren og Helle)  

 

Fremlæggelse af udkast til brugere af skolens udeområder: 

Opmærksomheder fra bestyrelsen: 

- Hvor reelt er problemet egentlig ift. alvoren og smadrede flasker fx? 

- Forslag 2 er mere konkret og godt og i øjenhøjde 

- Der er stadig et billede af at ikke alle forældre ved at deres børn er på skolen når noget 

går galt ift hærværk og trælse episoder 

- Opmærksomhed på at meddelelser kommer ud på Aula og ikke på Facebook 

- Hyg jer må gerne komme op på listen ift forslag 2 og Pas godt på hinanden er bedre ord 

- Det er ikke meningen at skiltet skal stå alene 

- Hvordan kommer vi i tale med de unge mennesker således den gode kultur bliver skabt 

tidligt 

- Forslag 1 er godt fordi det har en afsendervinkel, men en god vej fordi det også er 

afdæmpet 

- Hvordan kommer vi videre og finder ud af om det skal justeres, det vi vælger af skilt 

- Der en stemning blandt de unge. Der hedder dont ask – dont tell. Desværre, for det er et 

problem for så ved forældrene ikke hvad der sker. 

- Hvordan vil vi ha det som skole? 

- Regler er en god ide. Skilte er gode 
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- Kunne man printe et skilt og få det sat det op med det samme imens vi arbejder videre. 

Prøv det og se hvad der sker 

- Vær opmærksom på spændet mellem de to skilte. Eller faktisk alle tre 

Værdigruppen mødes på teams og beslutter hvad der gøres, med bemærkningerne i mente. 

Skal bestyrelsen kalde på forældre som så viser sig på aftenener. En slags sensommerturnus 

Næste skridt: tilretning og kommunikation til byen/ophæng af arbejdsgruppen 

 

8. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-19.55) 
Konstituering og den nye bestyrelse. En henvisning til arbejdsgange og principper og løfte sløret for 
værdigruppens arbejde. Chromebooks til alle elever 
 

9. Evt.  
Momo og læringsplatformen og udmelding. Dette kommer der udmelding om fra ledelsen. 
Henvendelse fra forældre vedr. skoledagens struktur (morgenbånd og pausetid) HM tager 
henvendelsen med på mødet i sep.  
 
 

Kommende punkter: 
Princip for bæredygtighed (præsentation af udkast) 

 
 

 

 
 
 
 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 18.8.2020 
 
Lene Laursen  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 
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Marie Petersen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Charlotte B. Bruun                             _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Mette Ratzer   ______________________________________ 

 

       

 

Søren Stockholm  _____________________________________ 

 

 

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


