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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 2. februar 2021 

Møde kl. 18.00 -20.00 

TEAMs 

 
Afbud:  
Mødeleder: HS 
Referent: LS 

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

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat (B, TVA 5 min kl. 18.05 -18.10) 
Referatet er godkendt 
 

3. Nyt fra elevrådet (O, D elevrep./CH 10 min kl. 18.10-18.20) 
Fokus på lektier – mange lærere bruger meget tid på at forklare i stedet for at lade os gøre 
tingene. Det er blevet drøftet i elevrådet. PK supplerer at det er blevet viderebragt til møde i 
afd. B og at lærerne er orienteret om punkterne.  
Fokus på den virtuelle undervisning 

 

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

• Corona, status på virtuel undervisning og SFOnødpasning 
- Tak til bestyrelsen for deltagelse ved Helles reception og for afslutningen i det hele 

taget.  
- Den nye ledelse er nu konstitueret og er kommet godt i gang på trods af, at det er en 

svær tid pga. Corona. Der er brug for at have bl.a. bestyrelsen (Thomas) tæt på, og det 
ved vi, at der er opbakning til.  

- I forbindelse med skoleåbningen vil der være fokus på trivsel, bl.a. arbejder vi hen mod 
at afsætte de to første dage som trivselsdage. Den endelige plan for åbningen meldes 
ud senest fredag. 

- Vi afventer desuden udmelding vedr. eksamen  
- Der er pt. 40 børn i nødpasning 
- Kantinen åbner for bestilling 
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• Status fra ledelsen og ansættelse af ny skoleleder 
- Fra bestyrelsen er Christian og Morten kommet med i ansættelsesudvalget. Processen 

kører. 
Personalenyt: 
- Celina er på vej tilbage efter endt barsel 
- Lisbeth er på vej tilbage efter sygdom 
- Pt. tre barselsvikarer, som vi håber at kunne beholde – men det ved vi ikke endnu om 

det er muligt 
- Der er blevet ansat en lærer, Anders, på 6. årgang pr. 1. marts 
 
 
 

5. Tilbageløb på den virtuelle skoledag fra skolebestyrelsen (O/D CH  20 min kl. 18.30-18.50) 
Hvad fungerer godt i den virtuelle undervisning? 
 
At lærerne er meget mere på end i foråret – også så børnene møder hinanden 
At der er mulighed for at arbejde i grupper – afvekslingen 
Kæmpestyrke at der er styring med arbejdet – opfølgning undervejs og afsluttende 
Generelt har det fungeret imponerende godt – ros til lærerne 
At lærerne har været tættere på – skemaet følges og det har fungeret godt 
Godt med struktur og skema 
Tilgængelige lærere til at kunne hjælpe – afhjælper på forældrenes stressniveau 
Kreative indslag i undervisningen 
Genkendeligheden har været mere naturlig i denne omgang 
 
Hvad kan udfordre? 
Hårdt at være ”på” i alle lektioner 
Vanskeligt med gruppearbejde i de små klasser 
SFO og Klubben har virket fraværende i hele forløbet – der kunne måske tænkes mere ud af 
boksen 
Vanskeligt med gruppearbejde i de små klasser 
Forvirring mellem MoMo og Docs og hvor børnene skal kigge henne – 
koordineringsudfordring – især i de små fag 
Ensretning for fagene i forhold til hvor meget man skal være på virtuelt eller ”kun” lave 
opgaver 
Der kan mangle pauser  
Fokus på pensum/fagligt pres på eleverne fx i forhold til eksamen i 9. klasserne 
Balance mellem hvor hurtigt opgaverne løses og hvor meget pause man kan opnå 
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Hvordan fungerer kommunikationen skole-hjem? 
 
Det fungerer godt med lærerne – men der er rigtig mange generelle informationer som ikke 
nødvendigvis er vedkommende.  
Hurtig og god kommunikation med lærerne – forbindelsen er tættere 
 
Ideer til næste skridt og en stærk opgaveløsning 
 
I forhold til de små fag – kunne flere lærere logge ind i samme undervisning for at hjælpe 
Mere kreativitet – fx teknologisk eller bruge hjemmet 
Vidensdeling blandt lærerne 
Det er muligvis nemmere at koncentrere sig i testsituationer – kunne måske udnyttes i andre 
sammenhænge 
 

 Opmærksomheder i forhold til den fysiske tilbagevending 
 Opbakning til trivselsdagene i forbindelse med opstart 
 Særligt fokus på 0. klasse – de nåede næsten ikke at kende hinanden inden de blev hjemsendt 
  

 
6. Ændring af skolebestyrelsens forretningsorden (O/D/B TVA 10 min kl. 18.50-19.00) 
     Link: https://www.dropbox.com/s/fffpr0kx7xti2sd/Forretningsorden%20SB-20201206.docx?dl=0 
 Aftale om næste skridt og invitation til FU. HM har orienteret FU om skolebestyrelsens  
     ændring og ønske, og FU er positive overfor invitationen. Nicolai, afd. leder tænkes som 
     relevant deltager 
 
Ændringerne er rettet til i forhold til kommentarerne, der er faldet til mødet. Det færdige  
dokument fremsendes forud for næste skolebestyrelsesmøde, hvor det kan godkendes. 

 
7. Notat vedr. redegørelse for økonomien mellem SFO og undervisning (O TVA/BT 5 min kl. 

19.00-19.05) 
Vedlagt  
 
Bettina fremlægger detaljer vedr. notatet 
Efter gennemgang af notatet bakker bestyrelsen op om det, der er fremlagt.  

 
 

8. Skoleårets planlægning 202122 (O/D/B CH/PK 30 min kl. 19.05-19.35) 
Orientering om proces. Vedlagt procesplan. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Ffffpr0kx7xti2sd%2FForretningsorden%2520SB-20201206.docx%3Fdl%3D0&data=04%7C01%7Chemol%40aarhus.dk%7Ca6e40b08cab245d88c0108d899e4e716%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637428555694648964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4haHuBAaW1xkC2ZQZsJuWvrJgNfc2al187UBYdlYwIE%3D&reserved=0
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Gennemgang v. Peter (PK) 
Procesplanen er godkendt 
 
 

• Timefordelingsplan 202122 
Fremlæggelse af skoleledelsens forslag til fordeling af timer.  
Bagtæppe er timefordelingsplan for 2019/2020, 2020/2021 
 
Gennemgang v. Peter (PK) 
Timefordelingsplanen er godkendt 

 
 

9. Princip for bæredygtighed (O/D/B Simon 15 min kl. 19.35-19.50) 
Link til udkast: https://docs.google.com/document/d/17CGZ1lS-
3P2pi2lHYWNSkpJCk4Honjqm3uhMPIJRo28/edit?ts=5fd12a8a 
Kommenter gerne direkte ind i udkastet 
 
Punktet er drøftet og kommentarerne er taget med videre til arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen kommer med et nyt udspil, som tages med i MED-udvalget. 
 

 
10. Kommunikation fra SB til AULA (B, TVA 5 min kl. 19.50-19.55) 

Nye ringetider og morgenbånd 
 

 
11. Evt. (Kl. 19.55-20.00) 

 

 
 
Kommende punkter: 

o Opfølgning på gennemgang af tilsyn med princip for lektier (marts 2021) 
o Skolens arbejde i MOMO (elevplaner) 
o Orientering om mål og rammer for samarbejdet om elevens plan, og en status efter 

første ½ år med værktøjet. (marts 2021) 
o Princip for bæredygtighed 
o Samskabelse/årsmøde 

 
 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F17CGZ1lS-3P2pi2lHYWNSkpJCk4Honjqm3uhMPIJRo28%2Fedit%3Fts%3D5fd12a8a&data=04%7C01%7Chemol%40aarhus.dk%7C4071d4ee6afd42dcedeb08d8bbe73afe%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637465949091773581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r13tjBvApA0idkqT6JicoR5kbMbBAvWE6am8JIyzz%2FM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F17CGZ1lS-3P2pi2lHYWNSkpJCk4Honjqm3uhMPIJRo28%2Fedit%3Fts%3D5fd12a8a&data=04%7C01%7Chemol%40aarhus.dk%7C4071d4ee6afd42dcedeb08d8bbe73afe%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637465949091773581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r13tjBvApA0idkqT6JicoR5kbMbBAvWE6am8JIyzz%2FM%3D&reserved=0
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Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 02.02.2021 
 
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. _______________________________________ 
 
 
Christian Henriksen, ledelsesrepr. _______________________________________ 


