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Leder
Det er en helt særlig opgave at være på skolen lige nu. Heldigvis nødundervises klasserne ikke, 
som det var tilfældet før sommerferien. Her foregik al undervisning efter nødparagraffen, digi-
talt og i hjemme. 

Vores skoletradition bygger på fællesskaber. Faglige fællesskaber, interessefællesskaber, fri- 
kvartersfællesskaber, venskabsvenfællesskaber, forældrefællesskaber, skole/hjemfællesska-
ber, oplevelsesfællesskaber, legefællesskaber, fritidsfællesskaber og mange flere fællesskaber 
er med til at definere skolen, SFO’en, klubben og det at være barn og ung i læring og trivsel på 
Virupskolen.

Vi gør os umage med at holde fast i fællesskaber, nytænke traditioner  og lave en rigtig god 
skoledag for alle, hvor vi er sammen men på afstand.  

Jeg vil gerne anerkende det meget, meget store arbejde, som alle medarbejdere lægger i opga-
ven. I den enkelte time, i frikvarteret, i særlig tilrettelagte arrangementer og fordybelsesdage, 
og her på fredag til Skolernes Motionsdag. 

Dagen er en traditionsfyldt dag, men i år bliver det motion samme på årgangen. Vi kan holde 
fast og sammen om at motionere på dagen. Desværre kan vi ikke inviterer jer forældre med til 
at deltage i år, men vi sørger for at tage fotos og fortælle jer om dagen. 

Jeg er imponeret, taknemmelig og utrolig stolt af at være leder for en medarbejdergruppe, som 
går til opgaven, som det sker på Virupskolen. Jeg vil bede forældregruppen have et blik for og 
anerkende det, I oplever i jeres barns hverdag og omkring skolen som institution.

Lige nu arbejder vi videre efter devisen, at vi forsøger at gentænke fremfor at aflyse. Frem mod 
jul er det traditioner som bl.a. Luciadag og adventssamlinger, som vi lægger hovederne i blød 
for at finde gode løsninger på.

Vi holder sammen og har fokus på alle de vigtige fællesskaber i klassen og på skole - på afstand. 

Tak for jeres opbakning.
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Online madsalg med succes
Efter en lang periode med nedlukning af Boden er den åbnet op med online bestilling af mad. 
I klasserne henter dukse mælk og mad ved boden, og hvor alle klasser ved opstarten fik én rød 
kurv til madbestilllinger, har flere klasser i dag en, to eller tre madkurve.

Onlinebestillingen betyder, at maden står klar, når der skal spises i klassen, der er ingen kø, mad 
og indkøb er afstemt hjemmefra, og når spisetiden er afsluttet, kan alle gå til pause, mætte og 
på samme tid, så frikvarteret kan bruges til leg og samvær.

Både elevråd, skolebestyrelse, lærere og pædagoger og ikke mindst kantineleder Ahmad melder 
begejstret tilbage om ordningen. Ahmad fortæller, at der tegner sig et godt billede af favorit-
retter. Lige nu er boller i karry og lasagne på Top 10-listen. Men også sandwich med kylling og 
bacon er populært.

Succes med madsalget stemmer også overens med de værdier, vi som skole arbejder på at have 
omkring elevernes spisning. I år har vi og bestyrelsen prioriteret, at alle klasser fra 0.-9. klasse 
har tid i klassen, hvor alle spiser sammen, og hvor pædagogen eller læreren er sammen med 
klassen, mens der spises. 

Ingen elever må forlade skolen i pauserne, da vi ikke må 
krydse hinanden på tværs og være i blandede fællesskaber. 
Turene til Brugsen er annulleret for skolens ældste klasser. 
I bakker som forældre rigtig godt op med mad og drikke til 
hele skoledagen, og Bodens tilbud om varm og kold mad er 
et velkomment supplement.
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Medarbejdernes dag
Den 5. oktober er en international dag, Lærerens dag, men på Virupskolen fejrer vi Medarbejde-
rens dag. Skolebestyrelsen fejrede i mandags alle medarbejdere på skolen, og deres indsats. 

Skolebestyrelsen havde skrevet en tale, og med lækkerier anerkendte de alles arbejde på skolen. 
Særligt i år, hvor alle medarbejdere har lagt mange og ekstra kræfter i opgaven, hvor coronavi-
rus er en del af hverdagen og alles opgaver, er der brug for hyldest og opbakning. Og det fik vi. 

Tusind tak fra alle medarbejdere til skolebestyrelsen. Det blev en helt særlig og dejlig mandag på 
skolen. 
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Skolebestyrelsen 2020/2021 
Skolebestyrelsen har fuld gang i arbejdet, og I kan som altid følge med i dagsorden/referat, som 
lægges på skolens hjemmeside. Når skolebestyrelsen holder møde, får I altid en hilsen med en 
særlig opmærksomhed fra det afholdte møde og et link til referatet.

Skolebestyrelsen består af en denne gruppe engagerede forældre:
Formand Thomas Vinther Andersen, næstformand Hans Sloth Kristoffersen og Charlotte B. 
Bruun, Mette Ratzer, Søren Stockholm, Lene Laursen, Christian Kirkegaard, Simon Larsen, Mor-
ten Skovsen, Lærke Henriksen og Marie Petersen.

I bestyrelsesarbejdet er skolens elever repræsenteret af tre meget engagerede kammerater, 
som bidrager til at gøre vores skole endnu bedre: Jonathan (elevrådsformand), Julius og Storm. 
Du kan se dem på billedet nedenfor.



MoMo, klassetrivsel og Chromebooks
I dette skoleår har vi fået ny læringsplatform. Hvor læringsportalen før hed MinUddannelse hed-
der den nu MoMo. Tankerne og ideerne er næsten de samme, det er formen, der er ny. MoMos 
primære funktion er at støtte op om elevens læring og progression, gøre den synlig og give et 
indblik i elevens læring – både for forældre, elever og medarbejdere.

I skoleåret 2020/21 år vil vi fra Virupskolens side have et stort fokus på den digitale elevplan, sær-
ligt i fagene dansk og matematik. I disse fag vil vi i vores fagteam samarbejde om, hvilke elemen-
ter der giver mest mening at lægge op, således at elevplanen bliver det bedst mulige redskab for 
elevens læring.

Desuden er den store forskel i år, at vi gør elevplanen dynamisk fremfor statisk, og at vi samtidig 
inddrager eleven rigtig meget. Dermed bliver det elevens egen plan, og således kan eleven med-
virke mere aktivt i den ønskede progression.

Alt dette kan foregå på og gennem elevens nye tilegnede Chromebook, som alle elever 2.-9. 
klasse har modtaget. Vi vil i dette skoleår udvikle det pædagogiske ben ind i arbejdet med Chro-
mebook, således at den bliver brugt på bedst mulig vis i forhold til elevernes læring og it-kompe-
tencer.

I indskolingen vil vores pædagoger arbejde med trivsel ind i klassens hverdag. Dette sker gen-
nem trivselsværktøjet klassetrivsel.dk, og gennem platformen har pædagogerne fået et værktøj, 
de kan bruge til at støtte op om den bedst mulige trivsel i klassen. Dette værktøj vil også danne 
udgangspunkt for en del af skole-hjem-samtalerne senere på året.

Forældre kan ikke tilgå klassetrivsel.dk. Det arbejde, pædagogerne laver her, vil blive formidlet 
gennem klassens ugebreve. MoMo kan forældre og elever tilgå via jeres Uni-login nøjagtig som 
MinUddannelse.

I løbet af efteråret vil der blive lagt elementer op på MoMo. I vil blive orienteret om dette af fag-
lærerne gennem klassens ugebreve/nyhedsbreve.
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SFO’s årshjul
Rundt omkring på gangene, hvor vi holder SFO, og hvor vi er sammen, når vi ikke er ude, vil I kun-
ne opleve nye skifterammer med plakat over vores nye SFO-årshjul. Det hjul er vi stolte af, og det 
fortæller om SFOens indsatser og mål med det, vi laver. 

I vil også hver dag forskellige steder finde tavler med dagens aktiviteter for de enkelte årgange. 
Alt sammen er et led i at gøre vores SFO endnu mere synlig. Vi håber, det støtter jer i at følge 
med i jeres børns leg og læring. Og husk også altid at gå til jeres barns klassepædagog, hvis der er 
noget, I er i tvivl om. De kan nemlig svare på det meste.

Og vi ved godt, at I, så vidt det er muligt, skal undgå at komme ind på skolen. Men vi hænger 
Årshjulet op alligevel og vedhæfter også et billede af det her i nyhedsbrevet. God efterårsferie til 
alle, der skal i SFO, og til de der ikke skal

BEVÆGELSE UDE
Læringsmål fra skolestart til uge 42
Det er skolestart efter sommerferien, og vi starter SFO årshjulet op med mas-
ser af forskellig leg og  bevægelse i det gode vejr. Skoven er stadig grøn og 
ude-motion er en del af vores fælles fokus.

Målet er at lære at være sammen og skabe noget sammen – og det gør vi gen-
nem leg og bevægelse.

KREATIV 
Læringsmål fra uge 43 til jul
Vi er tilbage efter efterårsferien og regn og rusk peger på indendørsliv og kre-
ative værksteder med mindre man har varmt tøj med.

Målet er at lære at omsætte og fortælle sin fantasi gennem forskellige produk-
ter. Enten hver for sig eller sammen – men aldrig helt alene. Og wupti wupti...
måske finder vi på nye julelege.

SFO ÅRSHJUL

BEVÆGELSE OG MOTION 
Læringsmål fra nytår til påske
Børnene øger deres motoriske færdigheder, deres koordination, balance, krops-
kendskab og allervigtigst bevægelsesglæde. Vi arbejder for, at aktiviteterne til-
rettelægges således, at børnene vil blive tiltrukket af nye typer aktiviteter. Vi 
understøtter børnenes opmærksomhed på, hvad deres krop formår, og hvad 
forskellige former for bevægelser gør ved kroppen.

NATUR OG UDELIV
Læringsmål fra påske til sommerferie
Foråret er med os nu. Det er varmere nu, og det vækker vores nysgerrighed og 
lyst til komme mere ud og lege. Påskeharens sidste æg er blevet samlet ind og 
vi flytter SFO ud i skoven eller bare ud og bliver bedre og bedre til at lege ude 
– og bruge hinanden ude.

Målet er bl.a. at få lyst til udelivet og invitere hinanden med ud som nye eller 
gamle venner.
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Kommunal sundhedsmåling
Lige nu kan I se den kommunale sundhedsmåling på skolens hjemmeside.

Målingen fortæller om en række forhold, som handler om jeres barns sundhed. Det er altid god 
data, og I vil fra det enkelte klasseteam modtage den specifikke måling fra netop jeres barns 
klasse. Her vil klasseteamet pege på de nedslag, de finder interessante, og som I sammen kan 
lave proces på. Både gennem klasseråd og ved forældremøder. Normalt arbejder vi med trivsel 
gennem den nationale trivselsmåling, men grundet corona er den ikke udkommet endnu, og i 
skrivende stund ved vi ikke, hvornår den bliver frigivet. 

Den kommunale sundhedsmåling er også behandlet i skolebestyrelsen og vil også blive behand-
let i vores lokale distriktsråd i Hjortshøj 0-18 år.
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Erhvervspraktik på 9. årgang
Aarhus byråd har besluttet at genindføre erhvervspraktik i folkeskolen. På Virupskolen er det 9. 
årgang, der tre dage i uge 48 skal prøve kræfter med praktikken. Praktikken skal give eleverne 
kendskab til arbejdsmarkedet, ved at eleven får:

• En smagsprøve på, hvordan en arbejdsplads fungerer
• Et styrket kendskab til forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde på en virk-

somhed i Aarhus
• En hjælp til, hvordan eleven kan bruge det, eleven lærer i praktikken, når man kommer tilba-

ge i skolen
• Idéer eller inspiration til, hvad man måske vil arbejde med som voksen – eller hvad man ikke 

vil arbejde med

Lige nu forbereder eleverne erhvervspraktikken, og når den er gennemført, skal den evalueres, 
så Børn og Unge og kommunens kommende 9. klasser kan drage nytte at vores erfaringer på 
Virupskolen.

https://virupskolen.aarhus.dk/
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Kulturmøde i udskolingen 6.-9. årgang 
Den 9. september havde vi skoleårets første kulturmøde i udskolingen. Normalt kan vi samle hele 
udskolingen og indlede med en fællessang, men pga. COVID-19-restriktioner blev årgangene 
inviteret på skift. 

Eleverne blev budt velkommen til et nyt skoleår, hvor det helt store og vigtige nøgleord var ”smit-
tekæder” i forbindelse med COVID-19 situationen. Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, 
at afstand og håndhygiejne er blevet en del af hverdag, og at vi skal hjælpe hinanden med at 
overholde sundheds¬myndighedernes retningslinjer. 

Et af punkterne på mødet var præsentation af elevrådsrepræsentanterne fra årgangen og ligele-
des præsentation af den nyudnævnte formand og næstformand. Formand er Jonathan fra 9.x og 
næstformand er Julius fra 7.b. Det nyetablerede elevråd bliver tovholder på de kommende kul-
turmøder med støtte fra Amanda og Lukas, der er tilknyttet elevrådet som lærere i udskolingen. 
Hen over skoleåret vil der være 4-5 kulturmøder, hvor elevrådet, klubben, lærere og ledelsen vil 
tegne dagsordenen. 

Ellers blev eleverne orienteret om plan for etablering af udeområdet ved udskolingen, som er en 
proces, der strækker sig ind i dette skoleår. Vi glæder os til, at det står færdigt og giver udskolin-
gen og klubben mulighed for at bruge udeområderne på en anden og mere inspirerende måde. 

Eleverne er glade for den nye chromebook, som skal oplades hjemmefra for at være klar til fage-
ne i løbet af undervisningsdagen. Retningslinjen for brug af chromebooken ligger sig indtil videre 
op af retningslinjen for brug af mobiltelefoner, som betyder, at chromeboo-
ken ligger i tasken i 10-pausen. I 12-pausen er der mulighed for at bruge den i 
lighed med mobiltelefonen. 

Næste kulturmøde er 18. november 2020. 
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Vi passer godt på hinanden og på skolen 
Hen over sommeren og efteråret har skolen og skolebestyrelsen arbejdet med udarbejdelse af 
retningslinjer for ophold på skolens område, når skolen er lukket. Vi glædes, når skolens område 
bruges af børn, unge og voksne i byen, og alle er velkomne. 

Med retningslinjerne vil vi skabe klare forventninger til, hvordan man opholder sig på området, så 
naboer og alle, der bruger området oplever, at det er rart og trygt at være omkring skolen. 

Retningslinjerne medvirker også til, at vi kan åbne op om morgenen og være klar til at undervi-
se og lave en god skoledag, fremfor at rydde op og bruge ressourcer på at genetablere skolens 
område.

På skolen inddrages eleverne i processen og i vores forventninger til hinanden. Følg op som for-
ælder, så dit barn kender til muligheden for samvær og leg.

Retningslinjerne er trykt på skilte, som er hængt op på skolens område.

Velkommen på Virupskolen 
Når skolen er lukket, må du om dagen benytte skolens 
områder og legeredskaber.  
 

 

Det er: 

• ikke tilladt at ryge, drikke alkohol eller indtage andre rusmidler 
• ikke tilladt at spille musik, der kan forstyrre andre 
• ikke tilladt at opholde sig på skolens område efter kl. 22.00 

 

Hyg dig og ryd op efter dig selv. Hærværk meldes til politiet. 
 

 

Vi hjælper hinanden og fortæller hinanden, hvordan vi passer på vores gode skole 
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Kalender
Den 8. okt.
Oprydningsdag

Den 9. okt.
Skolernes Motionsdag

Den 9.-13. nov.
Fordybelsesuge

Den 3. nov.
Skolebestyrelsesmøde

Den 11.-15. nov.
Fordybelsesuge

Den 26. okt.
Kulturmøde

Den 1. dec.
Skolebestyrelsesmøde

Den 14. dec. 
Lucia

Den 17. dec. 
Oprydningsdag 

Den 18. dec.
Juleafslutning

Den 19. dec. – 3. jan.
Juleferie


