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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 3. november 2020 

Møde Kl. 18.00 -20.00  

 

 
Afbud: Lærke. Charlotte og Christian 
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 

3. Nyt fra elevrådet (O, D elevrep./HM 10 min kl. 18.10-18.20) 
Der var nyt om arrangementer i elevrådsregi så som juleklip/konkurrence. Udearealerne er en 
udfordring her under corona. Eleverne synes ikke det er optimalt da de heller ikke kan forlade 
skolen fx til brugsen. Dette går HM videre med sammen med eleverne 
Der er enighed om, at skolen og undervisningen fungerer godt under coronabetingelserne 

 

4. Nyt fra skolen (O HM/CH 10 min kl.18.20-18.30) 

• Corona, status (Brobygning aflyst. Der arbejdes på virtuelle løsninger). Vi har dags dato 
haft tre elever med corona. 1., 2. og 5. årgang. At have coronatilfælde er en enorm 
opgave rent administrativt, men vi lykkes med det i samarbejde med HELE personalet og 
forældrene 

• SFO er sårbar under corona, da vi her er på tværs af klasser/ en årgang sammen. Dette 
ville blive evalueret i ledelsen og sammen med SFO 

• Brandøvelser er afholdt på trods af corona da en sådan øvelse er ufravigeligt - også 
under corona 

• Skoleindskrivning fremrykket til 5.10 således at alle skole i Århus går i takt (Folkeskoler 
og privatskoler). På Virupskolen havde vi en god aften, med godt fremmøde. Også 
selvom det er tidligt på skoleåret ift. tidligere 
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5. Skoleåret 202122 (O/D HM 25 min kl. 18.30-18.55) 

Bilag vedlagt 
UU og brugen af ressourcen 
 
Det er ledelsens forslag at morgenbåndets UU-ressource omlægges til to-voksentimer og 
UU – timer fra og med skoleåret 2021/22 
 

Opmærksomheder fra bestyrelsen: 
- Lyder som en god ide. Men vigtigt at der stadig er fokus på læsning og den gode opstart på 

skoledagen 
- Det kan stille krav til skemalægning, når det laves om. Og kalder på en pædagogisk drøftelse 

således, at de gode erfaringer fra morgenbånd videreføres 
- Eleverne bakker op, da det ofte er for kort tid til fordybelse i de tyve minutter 
- Der er opbakning fra bestyrelsen til ændringen, men vigtigt at der er fokus på nævnte 

opmærksomheder 
 

 
6. Kort opfølgning på brugen af skolens arealer efter efterårsferien (O/D HM/Værdigruppe 10 

min kl. 18.55-19.05) 
Inddragelse af data fra teknisk service  
Helle fortæller, om at efter efterårsferien har der været mindre ophold, men hvad det 
skyldes kan være alt fra forsamlingsforbud til det dårligere vejr 
Vær opmærksom på at forsætte den vigtige dialog, når foråret kommer 
Det virker som om de unge er mere spredt i byen fremfor kun på skolen 
Der er fortsat dialog med flere interessenter i Hjortshøj.  
Fortsæt med at invitere til samarbejde fx Ung i Århus. Sættes på næste SB møde; drøftelse 
af om forretningsordenen skal ændres, så der permanent sidder en rep. fra Ung i Aarhus 
med i skolebestyrelsen 
 

 
 

7. Princip for IT (O/D/B arbejdsgruppe 15 min kl. 19.05-19.20) 
Opsamling og godkendelse.  
Det er godkendt med de bemærkninger (tilføjes af den ansvarlige) der er nævnt og lægges 
på hjemmesiden 
 
 

8. Princip for fælles arrangementer (O/D/B arbejdsgruppe 15 min kl. 19.20-19.35) 
Opsamling og godkendelse 
Opmærksomheder og kommentarer er taget ad notam (tilføjes af den ansvarlige). Det er 
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godkendt og lægges på hjemmesiden 
 
 

9. Fordeling af tilsyn med princip for lige muligheder og princip for lektier (O/B HM 10 min kl. 19.-
35-19.45) 
Ansvarlige og tidsramme 

Følgende arbejdsgrupper er dannet ift. dette princip:  

Mette og Marie og Thomas er ansvarlige for lektie 

Forslag om at princippet lige muligheder forkastes. Behandles på kommende SBmøde 

 

10. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.45-19.50) 
 
Der fortælles om nye principper og om drejebog ift corona og ændring af morgenbånd.  

 
11. Evt.  

 
 
 
 

Kommende punkter: 
Princip for bæredygtighed (præsentation af udkast) 
Elevplaner og MOMO tages op som selvstændigt punkt uden om princippet. Arbejdsgange og 

hvordan vi arbejder. En orientering og status fra lærersiden. 
 

 

 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 03.11.2020 
 
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. _______________________________________ 


