
    
    

    

   

Skolebestyrelse  

Referat 

   

       
    

Tirsdag den 5.oktober 2021   

17.00 – 19.00    

    

   

    

    

    

    

Deltagere:    

Forældre    Mette Ratzer (MR)   
Hans Sloth Kristoffersen (HSK)   
Christian Kirkegaard (CK) Søren  
Stockholm (SS)   

 Marie Pedersen (MP)  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     
    



    

    

    

    

    

    

  
  
  

    

Dagsordenspunkter    

    

    

    

Referat    

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

    

    

HSK   

 Afbud fra Charlotte 
 
 

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

 
 
 
2.3 Forældre    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Ledelse   

 Alle    Sofie Armstrup (9.B) er blevet 
formand og Marie Nørregaard 
Jacobsen (8A) er blevet 
næstformand. Der afholdes 
månedlige møder mellem skoleleder 
og formand/næstformand. Ligeledes 
en invitation til elevrødderne fra 
bestyrelsen om fortsat at byde ind og 
deltage 
 
Rie Kannegaard er nyvalgt til 
bestyrelsen som pædagog fra SFO 
 
Der efterspørges om information til 
nye brugere af Chromebooks på 
baggrund af en række forældrespm. 
til mange af forældremøder. Hvordan 
styrer vi som skole de mange 
“muligheder” som eleverne støder 
ind i?  Ledelsen arbejder lige nu på en 
procedure for Chromebooks og ikke 
mindst anvisninger.  
 
Nogle forældre der efterspørger en 
yderligere forklaring ift to voksen 
timer og den kortere skoledag. 
 
‘Der afventes stadig byggetilladelse 
på igangsætning af udeområder 
 
 
Kasper Lund Henriksen er ansat pr. 1. 
oktober som lærer. 
 
Følgende informationer fra ledelsen: 



- Aktionslæring 
- Ledelse tæt på kerneopgave 

Begge dele kan læses om i forældrenyt 
Tak for medarbejdernes dag og 
deltagelsen fra bestyrelsen 
Vikarorientering kan der også læses 
om på Aula 

 3    
    

Tilbagemelding fra dialogmøde med 
rådmanden (O)  
Tid: 17.30-17.40    
    

    

MR  
MC   

   

   MC og Marie deltog fra skolen 

Følgende områder var på dagsordenen 

- Specialområdet 
- Udeområder 
- Økonomien generelt i 

århusianske folkeskoler 

   

 4    Forslag og status fra principgruppen  
(D+T)  
Tid: 17.40-18.10    
   
   

    

MR   Principgruppen begrunder deres valg 
for at sløjfe principper. Principper kan 
altid genindføres. Følgende principper 
udgår: 

- Duftprincipper udgår helt 
- Alkohol (der findes et bedre 

og mere dækkende, men 
fanger det det hele, spørges 
der? Det er der 

- Elevens tilstedeværelse. 
- Om lige muligheder 

For de udgående principper gælder at 
der arbejdes med emnerne i anden 
form og i andre i principper og indgår i 
skolens arbejde. 

Ledelsen arbejder videre med 
principgruppens forslag og retter til. 

Bestyrelsen tiltræder principgruppens 
beslutninger og der nedsættes 
følgende. Princip for SFO undersøges 
af Christian sammen med SFO-råd 

Ledelsen vil finde årshjul for 
principarbejdet sammen med 
forpersonen. Der skal føres dato på 
hvornår tilsynet er lavet og hvornår 
det skal på igen. 

Der er forslag om tre principper der 
føres tilsyn med årligt 

Skole/hjem: Simon, Mette, Morten 

Arbejdsfordeling blandt skolens 
personale:  Ledelsen gør sig tanker om 
princippet til næste bestyrelsesmøde. 
Dette fremgår af kommende 
dagsorden 

 

5   Bæredygtig skole – hvor står vi? (D)  
Tid: 18.10-18.30    
   

Alle   Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag der 
ligger klar til at blive tiltrådt. 
Det skal sættes på dagsorden endnu 
engang 



 

MC er lige nu med i 
Bæredygtighedsnetværk i Aarhus Nord. 
Der er søgt penge om at lave et børne 
topmøde og som har deltagelse af MC og 
elevråd 
 

Der er en del opmærksomheder fra 
bestyrelsen om hvor meget princippet om 
bæredygtighed kan leve ude i skolen i 

forhold til arbejdet i bestyrelsen 
Der kan også findes inspiration hos andre 
skoler, foreslås der 
 

6.   

Morgentrafikken  
Tid: 18:30-18:40  

MC   Ledelsen har skrevet ud i forældrenyt om 
problematikken 
Der arbejdes med en gimmick sammen 
med elevrådet om en anden tilgang 
Desuden kan bestyrelsen skrive igen på 
Aula. MC udsender på vegne af 
bestyrelsen 

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

Alle   Brugen af test – invitere læse- eller 
matematikvejledere til at give et kort 

oplæg?  
 
Arbejde med udarbejdelse af princip for: 

-  Arbejdsfordeling blandt skolens 
personale 

- Bæredygtighed 
- Skole/hjem 
- Sidste nyt om Chromebooks 

8.   
   

Evt.    
Tid: 18:50-19:00  

Alle   Der efterlyses en kort pause under 
best.mødet 
Opmærksomhed på eventuelle cykeltyveri 
Blåtlysfiltre til Chromebook 

 

9.  Orientering til forældrene fra SB  MR  Bæredygtighedsnetværk 
Bestyrelsen har været til dialogmøde med 
rådmand 
Medarbejdernes dag 

  

    

    

  

  

  

VIRUPSKOLEN ● Virupvej 75 ● 8530 Hjortshøj ● Tlf.: 87139930  

E-mail: vir@mbu.aarhus.dk ● www.virupskolen.dk  

    

       


