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Skolebestyrelse   

       
    

Tirsdag den 7.september 2021   

17.00 – 19.00    

    

   

    

    

    

    

Deltagere:    

Forældre    Mette Ratzer (MR)   

Hans Sloth Kristoffersen (HSK)   

Christian Kirkegaard (CK) Søren  
Stockholm (SS)   

 Marie Andersen (MA)   
Morten Skovsen (MS)   
Simon Larsen (SL)   
Lene Laursen (LL)   

Suppleanter    Charlotte B. Bruun (CBB)   Lærke Broge Hansen (LBH)    

Medarbejdere    Torben Schou (TS)   Rie Kannegård  (RRK)   

Elever          

Ledelse    Martin Christensen (MC)       Christian Henriksen (CH)   

    

    

    

Betegnelser i dagsorden betyder:    
(O) - Orientering    
(D) – Drøftelse     
(B) – Beslutning    
(T) – Tilsyn     
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Dagsordenspunkter    

    

    

    

Referat    

 1    Formalia    
Tid: 17.00-17.05    
    
1.1 Tilstedeværelse/afbud    
1.2 Godkendelse af dagsorden    

    

    

HSK   

1.1 Fraværende RRK, TS  

1.2 Godkendt  
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 2    Meddelelser (O) Tid:  
17.05-17.30    
2.1 Elevråd    
2.2 Medarbejdere    
  

  

  
2.3 Forældre   
  

   
2.4 Ledelse   

 

Alle    
  

- Elevrådet deltager ikke på dagens møde  

  

  

- Torben og Rie er medarbejdernes 
repræsentanter  

  

- Forældre kommer her med henvendelser 
fra eventuelle andre forældre  

  

  

- Trivselsmidler er modtaget og bliver 
fordelt på årgangene, hvor der er behov  

- Corona. Der kommer ofte nye  

retningslinjer og vi henviser til Aula og 
Forældrenyt om de seneste opdateringer. 
Kommunikationen i den forbindelse vil 
fortsat blive, som den har været hidtil.  

- Vi har ansat fem nye lærere. Sanne, Laura, 
Karin, Lene og Kasper og to nye pæd.  
Medhjælpere, Klara og Gustav  

- Forældrenyt fortæller fremover om 
skolens virke og informationer.  
Elevfortællinger fra hverdagen vil oftest 
præsenteres via ugebrev eller Facebook  

- Dialogmøde for SB-forældre på 
Vorrevangskolen den 28. sep.  

- Overskriften for dette skoleår er 

DELTAGELSESMULIGHEDER. Det har alle 

medarbejdere taget godt i mod.   

 

 3    
    

Skolebestyrelsens konstituering samt 
organisering (B)   
Tid: 17.30-17.50    
    

    

MR  
MC   

   

 Den nye bestyrelse konstituerer sig som følger:  

  

  

- Mette Ratzer vælges som ny forperson  

- Hans Sloth fortsætter som ny 
næstformand  

  

Bestyrelsen organiserer sig som følger:  

- Der er valg hvert andet år hvor halvdelen 
af bestyrelsen er på valg  

- Suppleanter er altid inviteret med til 
bestyrelsen og deltager derfor på lige fod 
med resten af bestyrelsen. Dog uden 
stemmeret.  

- Søren er tiltrådt som nyt medlem i 
bestyrelsen  

 -    
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 4     Valg af temaer - bestyrelsens årshjul   
(D)   
Tid: 17.50-18.10    
   

   

    

MR   - Hvad er det vigtige at få på dagsordenen? 
Hvilke principper skal vi arbejde med?  

- Er der mulighed for en større fleksibilitet i 
forhold til emner, som optager os, og som vi 
synes giver mening. Det kunne være:  

  

• Mette Ratzer har et ønske og håb om at 
høre andre stemmer end dem der er i 
bestyrelsen og vil skrive om dette i sin 
kommunikation til forældre.  

• Bestyrelsen nedsætter en 
principarbejdsgruppe som gennemgår 
principperne, og som også tager fat på de 
lovpligtige  
Gruppen består af: Mette (indkalder), 
Marie, Christian og Lene.  

• Medarbejdernes dag markeres den 5. 
oktober. Charlotte laver banner. Marie og  
Søren og Lærke. Simon og Mette  

kageansvarlig  
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5   Princip vedr. lektier og elevplaner (T)    
Tid: 18.10-18.30    
   

MC   - Elevplaner på Virupskolen sker gennem 
platformen i MOMO  

- MOMO er dynamisk og ikke statusgivende  

- Forældre kan følge med sammen med 
eleven  

- Status gives til skole-hjem/samtaler  

  

Bemærkninger fra bestyrelsen.  

- Stadig et ønske om skriftlig status 

- Kan MOMO ensrettes endnu mere, så man 

som forældre oplever en ensretning  

   - Kan elevplanen udfoldes endnu mere ift. 
hvordan vi arbejder  

- MOMO-tilgang på mobil er ikke optimal.   

  

MC orienterer om arbejdet med bestyrelsens 

spørgsmål omkring lektier. Tilsynet med princippet 

om lektier er godkendt. MR retter til i 2021 sprog  

6.   Trivselsmålinger (O)  Tid: 

18:30-18:40   
MC   Trivselsmålinger og sundhedsmålinger er 

udkommet.  
Alle medarbejdere har fået deres klasses måling 
udleveret, og skal melde tilbage med fokuspunkt til 
ledelsen  
Vi har som generelt fokus på om undervisningen er 

kedelig og spændende (deltagelsesmuligheder) og 

på om eleverne er medbestemmende.  

7.    Kommende møde   
Tid: 18:40-18:50   

Alle   
Multihus og de muligheder de giver Bæredygtig 

skole.   

8.   
   

Evt.    
Tid: 18:50-19:00   

Alle   Morgentrafik er stadig et enormt problem Kunne 

det tages op på ny og måske lave en koordineret 

indsats i bestyrelsen  

    

    

    

    

       

    

   

   


