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Virtuelt skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 1. september, TEAMs 

Kl. 18.00 -20.00  

Referat 

 

 
Afbud: Lærke 
Mødeleder: HS 
Referent: CH 

 
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 
Lærke, Søren og Simon er  
 

3. Nyt fra elevrådet (O, D elevrep./HM 20 min kl. 18.10-18.30) 
Velkommen til Julius, Storm og Jonathan som er elevernes rep. I dette skoleår. 
Rammesætningen for arbejdet på bestyrelsesmøde og elevrep. deltagelse 
Nyt fra elevrådet. Opmærksomheder på nye udeområder i udskoling og på hvad varmen gør 
ved UV-miljøet 
 

 

4. Nyt fra skolen (O HM/CH 15 min kl.18.30-18.50) 

• Opdatering på skoledagen med COVID19. Stadig ingen smittede og tingene fungerer. 
Skolen er meget opmærksomme på at vi holder fast i den gode skole med de 
forbehold der måtte være. Hele tiden en god dialog mellem alle medarbejdergrupper 
og eventuelle opmærksomheder. 

• Boden åbnet igen og der kan bestilles online 

• Vi må igen invitere ind på skolen, fx forældremøder 

• Uge 1 med chromebook. Blevet delt fint og forsvarligt ud, en første uge med 
teknologiske udfordringer, men nu er vi klar også til hvordan vi bruger den bedst. 
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Desuden er der gode tilbagemeldinger fra elever, forældre og lærere om brugen af 
dem og selve modtagelsen 

• Arbejdet med udvikling af stærkere læringsfællesskaber. Helle fortæller kort om 
processen og om år to. I år er der fokus på fagteam og det faglige samarbejde om 
elevernes læring. Dette års læringsfokus er det samme som sidst da vi stadig ønsker 
endnu bedre procedurer til arbejdet med Data 

• Opsamling på henvendelse fra forældre vedr. skoledagens struktur. En 
opmærksomhed på den lange skoledag ift den lange pause og morgenbåndet. Dette 
skal vi have blik for i næste skoleårs planlægning 

• Opsamling på proces for arbejde med den kommunale sundhedsundersøgelse. Den 
kommunale sundhedsmåling udgives på skolens hjemmeside ledsaget af nedslag fra 
ledelsen og bestyrelsen. De enkelte klasser formidler klassens resultat. I år 
uafhængigt af den nationale trivselsmåling da vi ikke ved hvornår den udkommer. 
Desuden behandles resultaterne også i distriktsrådet, med bla sundhedsplejersken og 
skolepsykolog og UU vejleder 

 
 

5. Princip for IT (O/D/B arbejdsgruppe 15 min kl. 18.50-19.05) 
Udkast til princippet præsenteres og sparres.  
(Udkast vedlagt som bilag) 
Bemærkninger: 
- Man kan godt slette det mere overordnede i princippet 
- Kunne den digitale pige blive til elev. Kunne man indsætte den i princippet 
- Er der for meget teknisk og chromebooks mere end de digitale muligheder og platforme.  
- Skal mobil indgå 
- Kan vi så vidt muligt gøre princippet tidløst 
-  

Princippet kommer til sidste behandling ved næste møde 
 
 

6. Fritidspædagogisk vision (O HS 15 min 19.05-19.20)  
Hans er tæt på processen om beskrivelse af den fritidspædagogiske vision i MBU. Hans vil 
fortælle om mål, proces og tidsplan for det kommende arbejde, hvor skolebestyrelse bl.a. 
inddrages.  
Der er kommet politisk fokus på fritidspædagogikken – SFO og Klubben - og der igangsat et 
arbejde fra magistratens side 
Der vil komme meget mere om dette arbejde og der vil komme en fælles vision for hele 
fritidspædagogikken 
SFO-forældreråd og SB vil få en central rolle i udviklingen af visionen. Elever vil også blive en 
del af det 
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7. Opsamling på værdigruppens drøftelse og skiltning på skolen (O Værdigruppe 10 min kl. 19.20-19.30) 

(Skilt vedlagt) 

Christian fra bestyrelsen orienterer om arbejdet. Opmærksomhed hvordan vi ser at indsatsen virker? 

Hvordan måler vi på det og hvordan følger vi op? 

Hvad er næste skridt ift. initiativ og forældreinddragelse.  

Der skrives ud i næste nyhedsbrev om værdigruppens arbejde. Skiltet medbringes også til elevrådet. Giver 

det mening for elevrådet? 

Bemærkninger: 

- Er der stadig SMG-arrangementer? Det bliver afholdt på 8. årgang og hvornår planlægges med 

forældregruppen 

- Hvad med sommerbussen og dialogen med dem og opfølgning. Kan vi som bestyrelse gøre noget 

for at komme i yderligere dialog med de unge 

- Er der sket noget siden sidst. Ikke så meget som i sommer, men der er stadig uhensigtsmæssig 

adfærd indimellem 

- Værdigruppen går videre med næste skridt og kommer tilbage med næste bud på hvad der sker 

og hvad næste initiativ er 

- Er der erfaringer fra andre skoler?  

 

8. Medarbejderen dag den 5. oktober (O/D/B TVA 20 min kl. 19.30-19.50) 

Der orienteres om tidligere fejning af medarbejderen dag, som lærerens dag hedder på 

Virupskolen. 

Beslutning vedr. dagen 5.10.2020 og i den sammenhæng fordeling af opgaver 

 

Thomas og Lene holder tale 

Mette er klar til at hente æbler. Simon deltager og Lene og Hans og Søren og Morten. Helle 

sender mails og drejebog 

 

 

9. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-19.55) 
Vi byder de tre elever velkommen 
Chromebooks og modtagelsen af dem og deraf også princippet om IT 

 
 

10. Evt.  
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Kommende punkter: 
Princip for bæredygtighed (præsentation af udkast) (Lærke, Simon og Søren)s 

 
 

 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 01.09.2020 
 
Lene Laursen  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

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


