FORÆLDRENYT // SEPTEMBER21
Septembers himmel er så blå
Starten af september måned har budt på et skønt sensommervejr, og
det har afstedkommet cykelture ”ud af huset”, skolefodboldkampe og
herlige SFO-aktiviteter i bragende solskin. Det er skønt, når vi kan udfolde skolens aktiviteter i lokalområdet og benytte den smukke natur,
der omringer skolen. Nu, hvor vi har væsentlige færre Coronabenspænd, kan vi virkelig dyrke fællesskabet.
Også indenfor kan vi mærke fællesskabet blomstrer. Vi kan igen afholde
koncerter ved fortælletrappen, venskabsmakkere på tværs af klassetrin,
valgfagene kører på fuld kraft og meget mere.
Det er skønt at mærke, hvad folkeskolen kan, når vi har (næsten) frie
rammer.
Ny forperson for skolebestyrelsen
Mette Ratzer er valgt som ny forperson for skolebestyrelsen, og jeg
glæder mig til samarbejdet.
"Jeg har siddet i skolebestyrelsen i et par år og
har i bestyrelsesarbejdet haft særligt fokus på
Virupskolens forældresamarbejde samt trivsel
og læring for alle elever.
På skolens hjemmeside under "Samarbejde
med forældre" kan du se hvilke forældre, der
sidder i bestyrelsen, og du kan læse om skolebestyrelsens arbejde. I skolebestyrelsen får vi
nogen gange henvendelser fra forældre eller forældreråd, og jeg håber, at du vil benytte dig af
muligheden for at bringe emner op i skolebestyrelsen, ligesom eleverne
opfordres til at bringe emner op gennem elevrådet. Du kan skrive direkte til skolebestyrelsen i AULA.
Jeg har sammen med min mand, Thomas, tre børn i skolealderen og ét
i børnehave. Arbejdsmæssigt har jeg en baggrund som psykolog indenfor bl.a. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og nu selvstændig praksis
”
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TIMA
På Virupskolen og i hele Aarhus kommune er matematiklærere på 2. årgang netop nu i gang med en helt ny indsats, som skal støtte elever ,
der kæmper særligt meget med regnestykker, geometri eller tal. Indsatsen hedder Tidlig Indsats I Matematik (TIMA), og her på Virupskolen vil
den strække sig indtil jul.
Det betyder, at udvalgte elever i en periode skal arbejde med matematik
på små hold med bedre mulighed for fokus på den enkeltes behov, end
der normalt er i klasseundervisningen.
Thomas Bach, matematiklærer og -vejleder udtaler:
”Vi håber, at eleverne får en god og lærerig oplevelse, og at vi får en
masse gode erfaringer med fra forløbet.”
TIMA er en del af et større kommunalt udviklingsarbejde inden for matematikfaget, som I kan læse mere om her.
Trivselsrapporter
Sidste skoleårs trivselsrapporter bliver snarest tilgængelige på skolens
hjemmeside. Rapporterne er blevet behandlet af vores AKT-vejledere,
lærerteams og drøftet i skolebestyrelsen.
Overordnet set er der en god og positiv udvikling både i forhold til social
og faglig trivsel. Dog vil jeg gerne lave følgende nedslag, som vi kommer til at arbejde målrettet med.
* Flere elever i udskolingen oplever, at undervisningen er kedelig og ikke særlig spændende. Det kan der være mange årsager til, men det er
vores intention og håb, at indsatsen og arbejdet med deltagelsesmuligheder (måske) kan have en positiv effekt.
* Flere elever oplever, at de ikke har medbestemmelse i undervisningen, og her skal vi have dialogen i gang med elevrådet, og vi skal som
voksne også være tydelige omkring, hvornår eleverne rent faktisk har
medbestemmelse.
* Toiletter er en tilbagevendende issue. Toiletterne rengøres to gange
dagligt, og vi har forskellige nudging-tiltag i begge afdelinger, men vi
skruer op for snakken om ”gode toilet-vaner” igen.
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Nye coronaretningslinjer igen igen...
Sundhedsstyrelsen har d. 6. september opdateret retningslinjerne for
håndtering af smitte i skoler.
Børn, der bliver nære kontakter, skal ikke længere sendes hjem i isolation, med mindre de har symptomer.
Børn, der er ”nære kontakter” blot skal testes hurtigst muligt samt på 4.
og 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede. Børn, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 12 mdr.), kan nøjes med test på 4. og 6. dagen
Hvis barnet ikke bliver testet som anbefalet ovenfor (hurtigst muligt, 4.
dagen og 6. dagen), opfordres der til, at barnet holdes hjemme i 7 dage
efter sidste nære kontakt til den smittede.
Hvis barnet udvikler symptomer, skal det straks hjem i isolation.
Børn som er i skole, når de får at vide, de er nær kontakt, og som ikke
har mulighed for test på skolen, kan afvente med test til efter endt skoledag.
Elever, hvor forældre har givet samtykke til test, kan blive på skolen, til
de er blevet testet og har fået svar på testen.
Vi ved i skrivende stund ikke i hvilket omfang, man bevarer testkapaciteten på Virupskolen, men vi orienterer snarest muligt.
Hvem er nære kontakter?
Ved smittetilfælde (gælder både børn og medarbejdere) i en klasse, er
alle elever i klassen per definition nære kontakter til den smittede person.
Derudover skal der fortsat foretages en konkret vurdering af andre mulige nære kontakter uden for klassen, f.eks. ved leg/SFO/undervisning på
tværs af klasser
Disse mulige nære kontakter identificeres efter de eksisterende kriterier
for at være en nær kontakt

3

FORÆLDRENYT // SEPTEMBER21
Sikker skolevej og parkering forbudt
Hver eneste morgen ser jeg glade skolebørn cykle eller gå i skole, og
hver eneste morgen bliver jeg faktisk lidt bekymret.
Jeg oplever, at der nogle gange er et virvar af trafik, hvor cyklende og
gående ”suser” forbi hinanden. Ofte er morgentrafikken også udfordret
af arbejdet ved Viruphuset, hvor særdeles uhensigtsmæssige parkeringer af håndværkere besværliggør og udfordrer vejen til skolen.

I skal vide, at vi ”presser på” og ”dokumenterer”, alt det vi kan.
Jeg kan orientere jer om, at det er bestemt, at igangsætte etablering af
dobbeltrettet cykelsti og fodgængerfelt. Seneste melding fra ”Anlæg og
Drift” er, at man påtænker at begynde etableringen omkring uge 42. Det
er positivt, og vi følger op på processen
Det er desværre ikke kun på cykelstien, jeg kan konstatere et virvar og
nogle gange kaotiske tilstande. I forbindelse med forældre, der afleverer
børn i bilen, oplever vi, at man parkerer ulovligt i ”buslommerne”. Det er
særdeles uhensigtsmæssigt, og skolebussen er udfordret næsten hver
eneste morgen.
Jeg vil gerne henstille til, at man ikke parkerer i buslommen. Man må
gerne aflevere - altså lave en såkaldt ”kys og kør” - men man må ikke
parkere.
Vi vil i den kommende periode inddrage elevrådet, så vi måske kan finde på en sjov konkurrence eller kampagne, der sætter fokus på, at man
skal gå, cykle, hoppe eller danse i skole
God weekend til jer alle!
På vegne af Virupskolen
Martin
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