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Oprydningsdag og fællesskab 
 
I dag har vi afholdt den årlige ”Oprydningsdag” på skolen, hvor alle ele-
ver og voksne har deltaget. 
 
Der er blevet ryddet op og rengjort indenfor såvel som udenfor, og der 
har været højt humør hele dagen - på trods af dramatisk vejrskifte, hvor 
vi gik fra solskin til snestorm...og tilbage til solskin…og snevejr igen. 
 
Jeg tror på, at der opstår en vigtig læring og dannelse hos eleverne på 
sådan en dag. Vi bliver opmærksomme på, at vi skal passe på vores 
fælles ting. Fælles ramme. Vores fælles skole. Vi bliver også opmærk-
somme på, at vi skal passe på naturen, når vi erfarer, hvor meget skrald 
der rent faktisk findes på vores fælles udearealer. 
 
Dagen i dag har været endnu en skøn dag på Virupskolen. 
 
 
Sikker skolevej 
 
Aarhus Kommune gennemfører en undersøgelse af skolevejene, og i 
den forbindelse ønsker kommunen at inddrage skolerne for at styrke 
kvaliteten af skolevejsanalysen. 
 
Skolebestyrelsen, ledelsen og andre gode folk i Hjortshøj har længe for-
søgt at gøre kommunen opmærksom på de udfordringer, som vi oplever 
i hverdagene i morgentrafikken. Således hilser vi denne undersøgelse 
velkommen. 
 
I slutningen af april vil undertegnede samt forperson for bestyrelsen, 
Mette Ratzer, og repræsentanter fra kommunen sammen gennemgå 
status for elevernes transportvaner til skole, arbejde med trafikpolitiker 
og mulige tiltag for at få flere til at gå og cykle til skole. Herefter vil vi ret-
te fokus mod de lokaliteter på skolevejene, hvor vi ser behov for at øge 
trygheden og sikkerheden.  
 
Vi vil også aftale et tidspunkt for en besigtigelse af morgentrafikken om-
kring skolen.  
 
Jeg er fortrøstningsfuld, og tror på en god og givtig proces for vores lo-
kalområde. 
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Timetal for det kommende skoleår 
 
Som skrevet før, så er vi i fuld gang med planlægningen af næste skole-
år. 
 
Virupskolen følger de vejledende timetal for fagene og minimumstimetal 
for dansk, matematik og historie. Dog har vi ændret på nedenstående 
vejledende timetal.   
 
Vi har, som vi plejer, forhøjet det årlige timetal for idræt på 4. og 
5.årgang, så der er tid til svømning. Der har været tradition for at skrue 
ned for faget tysk på 5.årgang, men dette har vi ændret i det kommende 
skoleår. Således finansierer fagene ”Håndværk & Design” (fra 90 til 60 
årlige timer) og ”Musik” (fra 60 til 30 årlige timer) på 4. og 5.årgang de 
ekstra timer i ”Idræt”.  
 
Vi har bevidst valgt disse fag, da vi har og vil prioritere de praktisk/
musiske fag i vores fordybelsesuger og fagdage. Endvidere styrker vi 
næste års musical, hvor netop musik og H/D spiller en væsentlig rolle. 
 
Du kan læse mere om timetal på Undervisningsministeriets hjemmeside 
her.  
 
Understøttende undervisning og To-voksen timer 
 
Der er indgået en politisk aftale om at forlænge de udvidede frihedsgra-
der om fuld kompetencedækning og konverteringen af den understøt-
tende undervisning til to-voksen-timer i folkeskolen i det kommende 
skoleår.  
 
På Virupskolen betyder det følgende i forhold til vores understøttende 
undervisning og to-voksen-timer 
 
Vi fastholder en ugentlig time understøttende undervisning på alle år-
gange, men har konverteret øvrige understøttende til to-voksen-timer. 
Dette gør vi, fordi der fortsat skal være tid til klassens tid. En kort forkla-
ring nedenfor. 
 
Klassens tid behøver ikke nødvendigvis at være i den understøttende 
undervisning, men kan fx også finde sted i faget dansk.  
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Det afgørende i den forbindelse er dog, at hvis klassens tid indarbejdes 

fx i faget dansk, må det ikke indgå i minimumstimetallet i den faglige 

danskundervisning. Hvis klassens tid indarbejdes i faget dansk, skal 

timetallet i dansk således være minimum én ugentlig lektion højere end 

minimumstimetallet.   

Det vil med andre ord sige, at hvis mængden af den samlede planlagte 

fagopdelte undervisning er den samme som minimumstimetallet for den 

fagopdelte undervisning, så kan AL understøttende undervisning IKKE 

konverteres, da der således fortsat SKAL være tid til klassens tid. 

Derfor har vi fastholdt en ugentlig lektion med UUV. 

Årsmøde 

Husk, vi afholder skolebestyrelsens årsmøde tirsdag den 3.maj kl.17:00

-19:00. Mødet finder sted på skoletorvet. 

Da vi påtænker at servere et lille traktement, må I meget gerne give be-

sked om hvor mange, der deltager fra hver husstand. Skriv gerne til un-

dertegnede på mail martchr@aarhus.dk eller på Aula.  

ALLE forældre er velkomne, og umiddelbart efter årsmødet vil der være 

opstillingsmøde og fredsvalg/afstemningsvalg.   

 

 

 

God påske og weekend til jer alle! 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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