
    
    

    

   

Skolebestyrelse   

       
    

Tirsdag den 2.november 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      Sofie Armstrup (SA)    Marie Nørregaard Jacobsen (MNJ) 

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 referat og dagsorden    
    

    

HSK   

    
 
 
Christian, Lærke, Rie, Hans, Lene, Sofie fra elevråd  
 
 
Referat er godkendt 

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

2.4 Ledelse   

 Alle       
 
 

Marie Nørregaard Jakobsen fortæller: 

- Elevråd planlægger skraldedag/kampagne. 

Både det lille og store elevråd 

Elevrådet har et blik for traditioner og vil gerne 

fastholde dem – ikke mindst set i lyset af corona 

- Elevrådet har sikret MobilePay til automaten 

- Forslag om “jeg cykler i skole uge” 

 

En god motionsdag. Endnu engang et vellykket 

arrangement 

Færdig med APV, resultatet kommer til december 

Kommet godt tilbage efter ferien 

 

 

Forpersonen har været til møde i 

forældreorganisationen “Skole og forældre”. Mette 

er valgt til bestyrelsen. 

Der har også været afholdt Borgermøde. Her var 

trafikken i Hjortshøj især i fokus 

Forslag om samarbejde mellem bestyrelse og 

fællesråd om både trafik og andet relevant 

 

 

 

 

Bettina Thomassen, som er administrationsleder, har 

fået nyt arbejde på Frederiksbjergskolen. Skolen har 

afsluttet APV med en god svarprocent på 89% og 

endelig åbner Viruphuset den 14. november, hvilket 

betyder, idræt i hallen igen er en mulighed.  

Grundejerforening har igen henvendt sig ift glat bro 

og vi som skole tager igen kontakt på vegne af skole 

og  bestyrelse 



Pædagogisk aften onsdag. Deltagelsesmuligheder og 

mindsettet omkring dette 

 3    
    

Chromebooks – brugen og opbevaring af 
(D + O)  
Tid: 17:30-17:55    
    

    

MR  
MC   
   

Punktet har baggrund i en forældrehenvendelse. 
Følgende opmærksomheder 

Henvendelsen bygger bl.a. på vægten af tasken (når 
den indeholder CB), og at Chromebook skal være en 

del af skolen og ikke hjemmet . 

Der skal ske en opdatering af AZ ift Chromebook og 
device, da denne ikke er opdateret. 

MC henviser til princippet (som findes på skolens 
hjemmeside) 

Forventninger fra skolen deles ud og efterfølges af en 
kampagne snarest 

Fra undervisningsside lyder det at Chromebooken har 
været en stor styrke og støtte i elevernes læring 

Elevrådet foreslår, at man kan få hylder og skuffer til 
bøger, så tasken bliver mindre tung.  

Opmærksomheder: 

- Kan man undersøge muligheden for opbevaring af 
CB på skolen? 

- Særligt de yngste elever (fx 2.-3. årgang) kan have 
gavn af muligheden for opbevaring på skolen og 
måske også andre.  

- Vigtigt ikke at "skære alle over en kam", men fx 
sondre behov/muligheder/krav afhængigt af alders-
/klassetrin og evt. andre forhold. 

- Det har tidligere være muligt at få opbevaret sit 
"device" på skolen - jf. virupskolens A-Z. 

- Harmonerer ønsket med at lektier skal laves 
på Chromebook? 

- Det handler om vaner og at den bliver brugt 
rigtigt 

- Det er et arbejdsredskab som kladdehæfte 
og penalhus og harmonerer med lige 
muligheder for alle 

- Klubbens brug af IT er en opmærksomhed 
som ledelsen tager fat i 

- Erstatningsproblematikken. Omfanget 
undersøges af ledelsen 

- Der er opbakning til kampagnen 

Som udgangspunkt skal CB tages med hjem.  

Der kan være individuelle elevhensyn, som kan 
afstedkomme særskilte aftaler omkring opbevaring af 
CB. Det er ledelsen, der træffer beslutning om dette.  

 

 4    PAUSE 

Tid: 17:55-18:05 
    



5   Princip om bæredygtighed (D, B)  
Tid: 18:05-18:25    
   

Alle    Udkastet er rettet til efter gensidig dialog. Og også 
vedtaget 
 

6.   
  Skole/hjemsamarbejde (D) 
Tid: 18:25-18:35 

MR     Udgår 

7.     Vælgermøde – spørgsmål fra 
bestyrelsen (B) 
Tid: 18:35-18:45 

Alle   Punktet drøftet 

8.   
   

 Kommende møde   
Tid: 18:45-18:50   

Alle   Skole/hjem samarbejde 
Princip for SFO 
Fritidspædagogisk vision 
Topmøde for MC og elever 

9.  Evt.    
Tid: 18:50-19:00 

Alle  Kunne man tage et punkt der hedder hvordan 
sammensættes et klasseteam 
Hvordan hjælpes elever med skolevægring? 

10. Orientering til forældrene fra SB MR Bringes i ForældreNyt 
Princippet om bæredygtighed og Chromebooks 

  

    

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

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

       


