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skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 4. februar 2020 

Kl. 18.00 -20.00  

Spisning kl. 17.30-18.00 

 

 

 
Afbud fra:  
Mødeleder: HS 
Referat: LS 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden (B, TVA 5 min kl. 18.00 -18.05)  

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA kl. 18.05 -18.10) 
 

3. Velkommen (O, HM 15 min kl. 18.10 -18.20) 
- Høringssvar vedr. kvalitets materiale indsendt 
- Proces for ny tildelingsmodel – skolens budget offentliggøres uge 9 
- Den digitale læringsplatform Min Uddannelse erstattes af MOMO 

Orientering 
 

4. Nyt fra elevrådet (HM + elevrådet 10 min kl. 18.20 - 18.30) 
Der afholdes fastelavn i udskolingen efter elevernes eget ønske. 

5. Tilsyn med ”Princip for skolens arbejde med elevens udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber” (O, LS/HM 10 min kl. 18.30-18.40) 

- Som aftalt på SB jan. præsenteres eksempel på en handleplan 
Handleplaner gennemgået 
Forslag: at vi som en del af årshjulet løbende tager en ”temperatur-måling” - fx AKT. 
 

6. Timefordelingsplan, orientering om ændringer (O/D HM 20 min kl. 18.30-18.50) 
Orientering om ny lov 

Gennemgang af timefordelingsplanen – forklaring af de forskellige prioriteringer i udkastet fra skolens 
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side.  
Det er en vigtig opmærksomhed, at vi har timefordelingsplanen med fra de forrige år, så 
beslutningerne træffes i et bredere perspektiv – så enkelte årgange ikke bliver ”ramt” . 
Udkastet er godkendt. 

 
7. Anden behandling af ”Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af 

undervisningen” (O, D, B, arbejdsgruppe/HM/LS 35 min kl. 18.50-19.25).  
Udkast vedlagt. 

 
- LS fortæller om skolens bemærkninger/ændringer 
- Udkastet drøftes og godkendes 

 
Ønskes: at andre fag er repræsenteret til skolehjemsamtalerne – fx i form af noter 
Opmærksomhed: Det er udfordrende i udskolingen, når ugeplanen stopper – ”følingen” med 
undervisningen stopper 
Ønske: opfølgning på processen i MOMO – implementeringen 
”Integreret værktøj” >< ”Dynamisk værktøj” – ændres i princippet 

 
 

8. Skoledistrikt Virupskolen (O/D/B HM/TVA min kl. 19.25-19.50) 
Skolebestyrelsen på Skæringskole ønsker skoledistriktet ændret, så de nye boligområde ved 
Grenåvej/Hjortshøj øst tilknyttes skæringskole frem for Virupskolen. 
Brev fra bestyrelsen Skæring Skole til Børn og Unge, vedlagt.  

 
Dagtilbudsleder Helle Bennekov forklarer hvad status er i forhold til vores område. De børn vi ikke har 
haft kapacitet til, har bl.a. søgt daginstitutioner i Skæring-området. Mange af dem, ønsker Skæring 
Skole og har været overraskede over, at de hører til Virupskolen.  
Prognoserne er, at børnetallet er svagt stigende frem til 2027 (dette er indregnet de børn i området 
ved Grenåvej) 

 
Hvordan forholder skolebestyrelsen sig, og hvad aftales der af handling? 

 
Ønske: Hvor mange børn fra området ved Grenåvej har vi på Virupskolen? Hvor mange fra vores 
distrikt går på Skæring Skole 
Handling: Vi skal som skolebestyrelse komme med et modsvar til Børn- og Ungeudvalget. Vi laver i 
første omgang en tilkendegivelse af, at der lidt senere kommer et modsvar. Vi nedsætter en 
arbejdsgruppe som kommer med et udkast. Arbejdsgruppen består af: Thomas, Mette, Hans og Helle. 

 
 

9. Kommunikation fra SB til forældreintra (B, TVA 5 min kl. 19.50-20.00) 
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Nyt princip (kan ses på hjemmesiden) 
 

10. Evt.  
 
 

Kommende punkter: 
• Proces for planlægning af skoleåret 2020/21 + Budgettildeling 

 
 
 
 

 

Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 04.02.2020 
 
Marie Ambrosius  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Jan T. Frederiksen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 

 

 

Charlotte B. Bruun                             _____________________________________ 

 

 

Christian de Molade Kirkegaard _____________________________________ 

 

 

Lærke B. Henriksen  _____________________________________ 

 

 

Mette Ratzer   ______________________________________ 

 

 

Mads Fredberg  _____________________________________ 
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Søren Stockholm  _____________________________________ 

 

 

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


