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Skolebestyrelsesmøde Virupskolen 
Tirsdag den 14. april 

Møde kl. 18.00 -20.00 

TEAMs 

 
Afbud: Christian Kirkegaard 
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) 
Referat godkendt – der underskrives når vi mødes  
 

3. Nyt fra elevrådet (O, D elevrep./CH 10 min kl. 18.10-18.20) 
Ikke så meget nyt, da der ikke har været afholdt møde. 
- Radiatorerne er meget varme i udskolingen. CH fortæller, at det skyldes, at vi er i gang med 

at udskifte varmesystemet på hele skolen.  
- Dejligt at være tilbage på skolen 
- Ønske om information om, hvornår skoledagen bliver mere almindelig 

 

4. Nyt fra skolen (O CH 10 min kl.18.20-18.40) 

• Nyt fra ledelse og skole og SFO 
- Vi er godt i gang med at få Multihuset færdigt – planen ser ud til at holde. Vores skure er 

blevet fjernet i weekenden og det giver mulighed for at få et fint ”indgangstorv” 
- Vi afventer stadig de sidste godkendelser til de to legepladser. Så snart de er på plads, går 

byggeriet i gang. 
- Vi er i en meget travl periode i forhold til planlægning af næste skoleår – herunder 

teamssammensætninger. Processen har været god og skulle gerne være stort set på plads 
til når Martin starter til maj.  

- I forhold til vores samskabelsesarrangement til efteråret, vil vi gerne afvente og drøfte 
afholdelse/placering 
 

• Indsatser på SFO og undervisningsdel 
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- I næste skoleår ønsker vi at koordinere vores indsatser ift. arbejdet med mellemformer, 
AKT, SLF og Skole for Alle 

- Der afholdes Læringssamtaler d. 3. maj med deltagelse af vores læringspartner Anders og 
vores områdechef Karina Møller. 

- Præsentation af procesplan udarbejdet i forbindelse med 
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2020 – fokus på større synlighed og mere 
kommunikation på forskellige niveauer.  

• Personalenyt og status på skolelederstilling 
- Vi skal ikke af med personale til sommer. Vi kan højst sandsynligt ansætte en lærer, samt 

beholde de fleste af vores barselsvikarer. 
- Ny skoleleder Martin starter 3. maj 

 
 

5. Corona og trivslen blandt elever (O/D/B/CH 15 min kl. 18.40-19.00) 
 
Christian orienterer om muligheder og indsatser ift fokus på trivslen under coronanedlukning. Der 
ønskes et forældreperspektiv i forhold til trivsel og opmærksomheder omkring dette: 
 

- Ønske om at kunne se aktivtetskataloget – CH deler det/også adgang via chatten 
- En opmærksomhed omkring at vi ved meget lidt om, hvordan børnene har det ovenpå 

nedlukningen 
- Hvad ”mangler” vi i forhold til faglig og social trivsel? (elev- og forældreperspektiv): 
- Fællesskab i klasserne – svært at vende tilbage 
- Gruppearbejde har været svært under Corona 
- Konfliktløsning 
- Ærgerligt at skulle møde ind til national test – ærgerligt at møde ind til ”vi har travlt” 
- Ærgerligt at Madholdet er lukket ned i 3. basen 
- Det faglige niveau er lavere i online-undervisningen 
- Vanerne er ”forsvundet” – det tager tid at normalisere disciplinen igen 
- Har mistet overblikket i forhold til hvilke fag, der mangler 

 
 

- Hvad kunne vi ønske os? (elev- og forældreperspektiv):  
- Ressourcer i forbindelse med ture og ekskursioner 
- Valgfags-boost – opsamling/prioritering 
- Afgangsprøve-boost 
- Fokus på klassefællesskaberne 
- Hjælp til at arbejde i grupper/fokus på rollefordeling 
- Hjælp til konfliktløsning 
- Informationer på Aula – ikke Facebook – (forældregrupper) 
- ”lære” at være social igen 
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- Ture ud – fx teater, museum 
- Klasseforældreråd kunne også inddrages 
- Mere struktur på timer/frikvarterer 
- Flere lektier – ønske fra elevrådsformanden 
- Overblik over hvilke ”huller” der er/evaluering  
- Mange indsatser – kommunikation på voksenniveau/ikke ”overtale det særlige” for meget 

for børnene 
- Ønske om morgenbånd som opstart på skoledagen – ønske fra elevrådsformanden 

 
6. Fortsættelse af princip for bæredygtighed O/D Simon 20 min kl. 19.00-19.15) 

- Kort opfølgning og status.  
- Simon har siden sidste møde prøvet at rette i dokumentet i forhold til de indkomne 

kommentarer. 
- Opmærksomhed omkring om målet skal relateres til de 17 verdensmål? Det er fint nok, da 

principperne løbende revideres og i den forbindelse gøres mere tidsaktuelle.  
- Opmærksomhed omkring om eleverne skal ”trænes” – hvem skal ”træne” dem og er 

skolen gearet til at ”træne” dem? Hvad er medarbejderperspektivet? Og 
skoleperspektivet – hvor er ansvaret?  

- Opmærksomhed på om princippet evt. skal drøftes i lærergruppen? Fx i uge 31 
 

- Næste skridt: Princippet rettes til og præsenteres og kvalificeres af lærergruppen – 
herefter bringes det retur til skolebestyrelsen 

 
 

7. Årsmøde d. 4. maj  (O/D/B CH 25 min 19.15-19.50) 
- Planlægning. Både vedr. praktik og emne 
- Drøftet 
- Arbejdsgruppen retter til og sender invitationen til ledelsen, som sørger for at invitere 

på både Aula og Facebook. 

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

- Årsmøde (X i kalenderen – invitation følger) 
- Trivselsindspark fra bestyrelsen 

 
9. Evt. (Kl. 19.55-20.00) 

 
 
Kommende punkter: 

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

o Opfølgning på processen omkring Forældretilfredshedsundersøgelsen 
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 Punkt om bæredygtighed efter sommerferien 

 
 

 
 

 
 
Underskriftsside til referat af bestyrelsesmøde den 13. april 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   ______________________________________ 
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Søren Stockholm  _____________________________________ 

 

 

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


