FORÆLDRENYT // MAJ22
Årsdag og årsmøde
Tirsdag den 3.maj var en mærkedag på flere måder.
Skolebestyrelsens årsmøde blev afholdt på Skoletorvet, hvor forperson, Mette Ratzer, kunne fortælle om de mange emner, som bestyrelsens har drøftet, behandlet og besluttet i løbet af skoleåret.
Bitten Lehmann-Poulsen, som er daglig leder af Viruphuset, fortalte om
de mange spændende begivenheder og tiltag, som er på vej i Viruphuset.
Jakob Nowack, som er afdelingsleder i Klubben, kunne berette om ungdomsmiljøet i Hjortshøj, og havde mange interessante og meningsfulde
forslag til, hvordan vi kan skabe bedre deltagelsesmuligheder for alle
unge i Hjortshøj.
Den 3.maj var også en mærkedag af en mere personlig årsag. Således
markerede den 3.maj mit første år som skoleleder på Virupskolen. Tiden er fløjet afsted, og jeg har nydt hvert eneste sekund. Jeg er så glad
for, at jeg landede på netop Virupskolen.
Nye medlemmer i skolebestyrelsen
Umiddelbart efter årsmødet blev der afholdt opstillingsmøde til skolebestyrelsen, og jeg kan orientere om, at det blev et fredsvalg. Den nye
bestyrelse konstitueres i juni måned, men den kommer til at bestå af følgende forældre:
Lene Laursen, Marie Pedersen, Morten Skovsen, Simon Bo Larsen, Søren Stochholm, Lærke Broge Henriksen, Charlotte B. Bruun, Anne Hammer, Lise Majgaard Mortensen, Marie-Louise Dalager Jørgensen, Stinne Østergaard Poulsen og Kim David Rise.
Tak til alle kandidater - jeg glæder mig til samarbejdet.
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Motorikvejleder til næste skoleår
Hanne Busk Poulsen er pædagog og motorikvejleder i Hjortshøj Dagtilbud.
Næste skoleår har vi etableret et samarbejde, hvor Hanne skal lave indsatser og forløb for vores indskolingsbørn.
Vi glæder os til det forestående samarbejde, og vi har en tro på, at en
tidlig indsats og forbedret motorik giver gladere børn, der kan blomstre
både fagligt og socialt.. Håbet er, at vi kan få børn med en større kropsbevidsthed og kropskontrol.
SFO-koloni
En fast tradition på Virupskolen er vores fantastiske SFO-koloni, hvor
de største elever i SFO’en tager afsted og får en - forhåbentlig - mindeværdig oplevelse.
På grund af Corona har vi desværre været forhindret i at tage af sted i
de sidste to år.
I år har vi valgt at tage af sted i skoletiden, og ikke, som vi plejer, i påskeferien. Det gjorde vi af to grunde:
1. Flere elever ville have muligheden for at deltage
2. Der var bedre muligheder for at få fat i de ”gode steder og hytter”
I år blev det Ry med fantastiske omgivelser og mange muligheder for at
være ude og opleve det bedste af Danmark.
I skrivende stund er eleverne stadigvæk afsted, men vi glæder os til at
høre mere om turen, når de kommer hjem. Hold øje med Aula og Facebook, hvor der vil komme billeder fra turen.
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Opdatering af hjemmeside og A-Z
Jeg har fået nogle henvendelser vedr. manglende opdatering af vores
”A-Z”-praktisk information og hjemmeside.
Vi skal naturligvis have ajourført vores oplysninger og informationer for
nye og ”gamle” forældre.
Vi har derfor igangsat et større digitalt ”oprydningsarbejde”, og vi bestræber os på, at alle forældre bliver præsenteret for en lækker og opdateret hjemmeside og ”A-Z” i starten af det nye skoleår.

God weekend til jer alle!
På vegne af Virupskolen
Martin
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