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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 2. marts 

Møde kl. 18.00 -20.00 

TEAMs 

 
Afbud: Charlotte 
Til stede: Torben, Christian Henriksen, Hans, Thomas, Marie, Mette, Lise, Christian Kirkegård, Lene, 
Simon, Morten, Bettina, Storm og Julius 
Mødeleder: HS 
Referent: LS 

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

Punkt 6 rykkes til næste gang 
Dagsorden godkendt  

 
 

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

3. Nyt fra elevrådet (O, D elevrep./CH 10 min kl. 18.10-18.20) 
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst 
Status fra et elevperspektiv er, at det går som ”det plejer” – at man måske er ved at vænne sig 
mere til at være hjemme, men håber, at komme tilbage snart 

 

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

• Nyt fra ledelse og skole og SFO 
- 0.-4. klasse er vendt tilbage til skolen  
- Næste skridt afventes i forhold til hvornår vi kan få flere/resten tilbage (afhænger bl.a. af 

testsituationen af elever – mange spørgsmål, men ikke så mange svar endnu fra B&U) 
- Testcenter er etableret i VIF-lokalet til test at al personale to gange om ugen – de kortere 

næsetest er på vej – ikke krav men kraftig opfordring 
- Afventer nyt vedr. nationale test 
- Vi er godt i gang med næste skoleårs planlægning og går i gang med Bilag 1-drøftelserne på 

torsdag  

• Corona - status på genåbning og den virtuelle undervisning  
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- Opstarten er gået godt – fungerede godt med trivselsdage som opstart 
- Klasseopdelingen fungerer – også i SFO – når det nu ikke kan være anderledes 
- Ift. den virtuelle undervisning har vi et stort fokus på trivsel. Vi har pt. 18 elever i 

undervisning på skolen 
- Der er åbnet op for at kunne lave trivselsgrupper, så børnene kan mødes i små grupper 

 

• Personalenyt og status på skolelederstilling 
- Næste skoleår peger i retning af, at vi skal have 1,2 lærer til næste skoleår 
- Stillingsopslaget på skolelederstillingen er kommet op og stillingen er nu ude indtil midt i 

marts 
 
 

5. Budget og regnskab (O/D/B BT/CH 15 min kl. 18.30-19.00) 
- Bettina Thomassen orienterer og budgettet godkendes 
- Budgettet er gennemgået, drøftet og godkendt 

 
 

Opmærksomheder på ønske afholdelse af lejrskoler og inventar til idrætsundervisningen i det 
kommende Multihus. Derudover et ønske om en mere specifik visning af det 
specialpædagogiske område/Miniklassen i budgettet. 

 
 

6. Samskabelse og årsmøde (O/D/B CH 25 min 19.20-19.50) 
- Planlægning. Både vedr. praktik og emne.   

Samskabelsesaftenen til april aflyses. Forslag om, at det afholdes til september med ny 
skoleleder. Årsmødet afholdes til maj – det vurderes hvorvidt det giver mening, at 
medarbejderne skal deltage. 
Ideer til indhold til årsmødet:  

- Multihus – fremadrettet samarbejde, muligheder for fremtiden 
- Bevægelse / præsentation af de nye udeområder – herunder ”Ungdomskultur” i byen 

Arbejdsgruppe nedsættes: Christian, Thomas (+ årsberetning), Simon og evt. Charlotte (Mette 
vil gerne, hvis Charlotte ikke vil) – Thomas og Simon indkalder. Gruppen har et udkast med til 
næste møde 

  
 Medarbejderne inviteres, men der er ikke et krav om deltagelse 

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

Årsmøde 
 Corona-luft i budgettet – legepladsbyggeri igangsættes 
  
Trafik-opfordring om at lade bilen (som en generel opfordring fra skolen) 
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8. Evt. (Kl. 19.55-20.00) 

 Trafik omkring skolen om morgenen – svært at komme over vejen – mange biler – farlige 
parkeringer/aflæsninger – ideer:  ”synlig Skolebestyrelse”/nye skilte/afskærmning 

 

 
 
Kommende punkter: 

Opfølgning af principper, der kræver lærer- og pædagogperspektiv ønskes udskudt til muligheden for 
at mødes fysisk foreligger. Derfor ønskes en udskydelse af nedenstående 
 

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 Fortsættelse af princip for bæredygtighed O/D Simon 20 min kl. 19.00-19.20) 
o Planlægning af årsmøde 

o Trafik 

 
 

 
 

 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 02.03.2021 
 
Lene Laursen  _____________________________________ 

 

 

Morten E. Skovsen  _____________________________________ 

 

 

Simon Bo Larsen  _____________________________________ 

 

 

Marie Petersen  _____________________________________ 

 

 

Thomas V. Andersen  _____________________________________ 

 

 

Hans S. Kristoffersen  _____________________________________ 
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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. _______________________________________ 


