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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 

SFO-forældrerådet deltager 
Tirsdag den 1. december 2020 

Møde kl. 18.00 -20.00 

Referat 

 

 
Afbud: Mette, Lærke, Charlotte 
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 er tilfredshed med juleklip/konkurrence 

• Opslagstavle fra elevrådet til alle elever med referater og nyheder 

 

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

• Corona, status. Vi fungerer generelt, men vores fællesskab i udskolingen er udfordret. 
Men der er nedsat et coronaråd, som har lyst og mod på gode ideer til at komme det 
svære i møde. Der er rep. fra både klasser og personale. Der er et forslag fra bestyrelsen 
om virtuel undervisning kan være en mulighed for at komme ønsket om mere plads fx i 
møde. Ift til smitte: Vi håndterer de tilfælde der kommer på en god måde – både 
forældre, elever og personale. 

• Samarbejde Klub, Skole, HUK om udfordret ungekultur. Vi oplever en grænsesøgende 
adfærd hos enkelte elever/generelt i udskolingen. Det være sig alkohol og stoffer og 
opførsel udenfor skoletiden/weekender og aften og ikke i skoletiden. Bestyrelsen 
orienteres og der er dialog under mødet om hvor der kommer bud på og indspark til 
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muligheder og hvad der kan gøres. Kunne naboskolerne inddrages i at dele viden? Skolen 
vil altid gerne informere, men er også opmærksom på at det fungerer på skolen, og at 
der skal være et fokus fra forældre/elever – fritiden. Skolen kan ikke løse problemet og 
komme med handlinger. Kunne fordybelsesugerne bruges til at inddrage eleverne, 
forslås der? 

• Forældretilfredshedsundersøgelse 2020 er udkommet og på undervisningsdelen ligger vi 
med en tilfredshed på 82% og på SFO på 65%. Ledelsen tager teten herfra sammen med 
bestyrelserne. I den forbindelse kan man så lave en lokal og mere aktuel undersøgelse. 
 

 
5. Nyt fra SFO (CH/ SFOforældrerådet 10 min kl. 18.30-18.40) 

Bla. orientering om Forældretilfredshedsundersøgelse 2020 og proces. SFO forældreråd og 
TR og personalet inddrages også. Dernæst laves nedslag som spares med SFO forældreråd. 
Der laves desuden princip for SFOs virke med udkast til vinterferien 

 
 

6. Skoleåret 202122 (O/D HM 20 min kl. 18.40-19.00) 
I forbindelse med omlægning af skoledagens struktur, hvor morgenbåndet omlægges til UU-
timer, ændres skolens ringetider. 

  
 Drøftelse af de to forslag (enten 8.00 eller 8.15) fra et forældreperspektiv. 

Det er skolens anbefaling at, skoledagen begynder klokken 8.00. Der er opbakning fra 
bestyrelsen til at fra næste skoleår er der skolestart fra klokken 8.00.  

 
 

7. Status regnskab pr. 31.10.2020 (O/D/B BT 20 min kl. 19.00-19.20) 
År 2020/21 har været et usædvanligt skoleår pga. Corona situationen, hvilket også afspejler 
sig i skolens regnskab. Fremlæggelse af ¾ års regnskabet har vi valgt at prioritere, så 
skolebestyrelsen har kendskab til status og bevægelserne. Regnskabet er udsendt på 
forhånd 
Der er ingen bemærkninger og regnskaberne er tilfredsstillende set fra skolens side.  
Bestyrelsen har i øvrigt bedt om redegørelse ift budgetfordeling mellem SFO og skole. Dette 
er i nysgerrighed og ikke på baggrund af mistillid til skolens budget. 
 
 

8. Skolebestyrelsens og SFOrådet dialogmøde med rådmanden (O/D HM  15 min kl. 19.20 -19.35) 
Drøftelse af deltagere og lokale opmærksomheder 
Invitation vedlagt. Møderne er virtuelle og overskrifterne er: Bæredygtighed, 
Mellemformer (alle skal være med) og hvad rører sig i de enkelte skoler. 
Simon og Mette og Helle og Lene deltager. 
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En opmærksomhed er: 
- Hvordan er Chromebook og modtagelsen af den generelt på alle skoler– både drift og 

pædagogisk. På Virupskolen er oplevelsen meget positiv 
- Er der andre skoler der har forslag til eller erfaringer med arbejdet med unge og stoffer og 

alkohol. Både på skole og bestyrelsesniveau 
 
 

9. Forslag: Deltagelse af Ung i Aarhus i skolebestyrelsen (O/D/B TVA 15 min kl. 19.35-19.50) 
Skolebestyrelsens forretningsorden drøftes mhp., at Ung i Aarhus inviteres til at deltage. 

Det er en god ide og der er opbakning til at der er permanent deltagelse til møderne fra Ung i 
Århus. Det bliver med deltagelse fra en lokal Ungarbejder med tilknytning.  
Thomas laver udkast til revision af forretningsordenen 

 

10. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-19.55) 
Ringetider fra næste skoleår og forældretilfredshedsundersøgelse og at den behandles af 
bestyrelserne 

 
11. Evt. (Kl. 19.55-20.00) 

 
Kommende punkter: 

o Skolens arbejde i MOMO (elevplaner) 
Orientering om mål og rammer for samarbejdet om elevens plan, og en status efter første ½ 
år med værktøjet. (Januar 2021) 
o Gennemgang af tilsyn med princip for lektier (januar 2021) 

o Princip for bæredygtighed (præsentation af udkast) 
o Den ny forretningsorden ang. Ung i Aarhus og deltagelse 
o Høring fritidspædagogiskvision – SFO 
o Social Kapital 
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Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 01.12.2020 
 
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. _______________________________________ 
 
 
Lise Solkær Solskov, medarbejderrep. _______________________________________ 
 
 
Helle Mølgaard, ledelsesrepr. _______________________________________ 
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Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


