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Positiv politisk aftale 
 
Et bredt politisk flertal har den 29.oktober vedtaget en aftale om det 
fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.  
 
Aftalen indeholder i min optik mange gode initiativer, men en af de ab-
solut bedste er, at begrebet “ikke-uddannelsesparat” bliver afskaffet. 
 
I min tid i den danske folkeskole har jeg ikke mødt en eneste elev, hvor 
det har haft en motiverende effekt at blive erklæret “ikke-
uddannelsesparat” - tværtimod. 
 
Lad os gå væk fra uhensigtsmæssige elevprædikater og hen i mod et 
mere helhedsorienteret syn på den enkelte unge med mere individuel 
rådgivning, øget samarbejde mellem uu-vejleder og relevante lærere, 
således fokus på den enkelte elevs udvikling og læring kan kvalificeres. 
 
Initiativerne i aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 
2026/2027. Hvis du har lyst til at læse mere om aftalen, kan du gøre det 
her. 
 
Elevrådet går forrest for at skabe traditioner 
 
På Virupskolen har vi to velfungerende elevråd. Et elevråd for afdeling A 
(det lille elevråd) og et elevråd for afdeling B (det store elevråd). 
 
Elevrådet taler elevernes fælles sag, og det er vigtigt, at eleverne mær-
ker, at de har reel indflydelse. Derfor har vi voksne en forpligtelse til, at 
tage børnenes og de unges stemmer seriøse, når de henvender sig.  
 
Hver måned afholder jeg et møde med Sofie Amstrup (9.b og formand) 
og Marie Nørregaard Jacobsen (8.a og næstformand). Her drøfter vi 
dagsordenen til skolebestyrelsesmøder, hvor de deltager, men det er 
også her, at de kan viderebringe de gode snakke og diskussioner, som 
finder sted blandt skolens elevrådsrepræsentanter.  
 
På det seneste møde snakkede vi meget om traditioner. Elevrådet har 
en stor opmærksomhed på at skabe fællesskabende traditioner på hele 
skolen. Det, synes jeg, er særdeles positivt, og jeg glæder mig til vores 
fortsatte samarbejde.  
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Update på ”sikker skolevej” 
 
En kort opdatering på projektet for ombygning af vej, sti og fortov foran 
skolen. 
 
Der er udfordringer med, at anlæggene foran Multihuset fylder mere 
end aftalt og ikke ligger i det rigtige niveau i forhold til stiprojektet. Der 
pågår en afklaring for at få det løst. Når det er på plads, kan fortov og sti 
ombygges, og vi får besked om det, når de er klar til at gå i gang. 
 
I mellemtiden arbejdes der på krydsningen foran skolen, hvor man er i 
gang med at ombygge krydsningshellen og udvide fortovet på modsatte 
side ved sportspladsen.  
 
Jeg ser frem til, at vores elevers skolevej kan blive mere sikker, og jeg 
skal nok holde jer opdaterede. 
 
Nyt fra skolebestyrelsen 
 
På det seneste skolebestyrelsesmøde blev det aftalt, at Forældrenyt og-
så skal indeholde et par highlights fra vores bestyrelsesmøde.  
 
Husk, I kan altid læse referater fra møderne på skolens hjemmeside 
 
Bæredygtighedsnetværk: 
Virupskolen er sammen med syv andre skoler en del af et bæredygtig-
hedsnetværk, hvor formålet er, at få elevernes stemmer forrest, når der 
skal diskuteres bæredygtighed. Således skal der afholdes et børnetop-
møde, som eleverne selv skal planlægge og deltage i. Den 
26.november deltager elevrådsformand, næstformand og skoleleder i 
det indledende topmøde. 
 
Dialogmøde med rådmanden: 
Virupskolens skolebestyrelse deltog i dialogmøde med rådmanden i 
slutningen af september. Her havde man mulighed for at stille spørgs-
mål til vores rådmand. 
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Medarbejdernes dag 
Den 5.oktober fejrede vi 
”Medarbejdernes dag” på Virupsko-
len. Dagen blev markeret fra mor-
genstunden med en flot velkomst fra 
medlemmer af skolebestyrelsen og 
skolelederen.  
Skolebestyrelsen serverede også 
Othello-lagkage, og der blev holdt 
tale i personalerummet. 
 

 Legetøjsindsamling 

I forrige Forældrenyt indledte jeg med at fortælle om tre seje piger, der 

gerne ville lave eller arrangere et eller andet, der omhandlede genbrug 

og evt. lave en indsamling.  

Efter mange snakke med ”Red Bar-

net” er det blevet besluttet, at vi la-

ver en ”Legetøjsindsamling” fredag 

den 19.november.  

Selma, Ine og Esther fra 4.C er nav-

nene på de tre seje tøser, som står 

klar på skoletorvet den 19/11 om 

morgenen, hvor I kan aflevere det 

legetøj, som bare samler støv på en 

hylde, og som måske kan skabe 

glæde hos et andet barn. Legetøjet bliver afhentet af ”Red Barnet”, og 

det vil blive solgt i deres respektive butikker. Overskuddet går til et godt 

formål. 

 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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Fixed eller growth mindset? 

Jeg synes, det er vigtigt, at I også får et lille indblik i, hvad vi arbejder 

med i personalegruppen. Jeg har før beskrevet vores skoleudviklings-

områder og dertilhørende initiativer (”deltagelsesmuligheder for alle” og 

aktionslæringsforløb), og i forlængelse heraf sætter vi nu fokus på ar-

bejdet med ”mindset”.  

Onsdag aften afholder vi workshop for personalet, hvor vi skal have op-

læg omkring og diskutere ”mindsetbaseret undervisning”, og drøfte fixed 

eller growth mindset. 

Hverdagen i SFO og undervisning er skøn, men ofte mangler vores per-

sonale tid til samarbejde og fordybelse. Således glæder jeg mig altid 

over, når vi har mulighed for at samle pædagoger og lærere, og vi sam-

men kan fordybe os i god skoleudvikling.  

 

 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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