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Skoleårets planlægning 
 
Vi er i fuld gang med at planlægge det kommende skoleår. Vi gør os 
umage, og vi bestræber os på at lave de bedste rammer for alle skolens 
elever. 
 
Vi har bl.a. fokus på overgange, når eleverne eksempelvis skal starte i 
skole,   gå fra afdeling A til afdeling B eller i forbindelse med et lærer-
skifte. 
 
Vi har også et blik på at optimere vores specialpædagogiske indsatser 
på Virupskolen. Vi vil gerne optimere og videreudvikle vores gode fore-
byggende tiltag, og forsøge at etablere en endnu mere tydelig struktur, 
der sikrer en fokuseret arbejdsgang samt meningsfulde indsatser og 
deltagelsesmuligheder for det enkelte barn og det store fællesskab.  
 
Sidst - men ikke mindst - har vi besluttet os for, at Virupskolen går tilba-
ge til den gamle ledelsesstruktur, således at der fra skoleåret 2022/23 
igen er tre pædagogiske ledere i ledelsesteamet. Således vil ledelses-
teamet bestå af: 
 
Skoleleder (Martin Christensen) 
Viceskoleleder og pædagogisk leder for 1.-5.årgang (Christian Henrik-
sen) 
Pædagogisk leder for 6.-9.årgang (Peter Kousgaard Hansen) 
Pædagogisk leder for børnehaveklasserne, SFO og specialpædagogi-
ske indsatser (??) 
 
Vi forventer at slå stillingen op i maj måned.  
 
Legepladser 
 
Flere forældre har spurgt ind til legepladserne, som skulle have været 
klar i dette skoleår.  
 
For at gøre en lang (og helt ubeskrivelig bøvlet) historie kort, så har der 
været udfordringer i forbindelse med byggetilladelsen. Der har været 
flere administrative udfordringer, men som jeg erfarer, drejer det sig pri-
mært om at erhverve en dispensation fra "fortidsmindebeskyttelseslinje" 
til etableringen af legeplads(erne). 
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Det er stadig planen, at der skal etableres to "legepladser" - 
"Stammegården" og "Loops". Jeg kan dog ikke anvise præcist, hvornår 
man påbegynder etableringen, men jeg kan forsikre jer om, at vi 
har presset på, og vi gør det stadig. 
 
Det bliver en kæmpe gevinst for børnene, skolen og Hjortshøj, når vi 
har en udendørs ramme, der tilgodeser aktiviteter, ude-leg og samvær 
på tværs - vi glæder os! 
 
Valg til skolebestyrelsen 
 
Der er snart valg til skolebestyrelsen. I slutningen af april udsender jeg 
invitation og information til forældre om opstillingsmøde og tidsplanen 
for valg af forældrerepræsentanter for skolebestyrelsen. Nedenfor kan 
du læse lidt om bestyrelsesarbejdet: 
 
”I skolebestyrelsen arbejder vi med en række spændende og menings-
fulde opgaver med henblik på at understøtte det gode skoleliv - bl.a. ud-
arbejdes principper og føres tilsyn med skolens virksomhed og bestyrel-
sen godkender skolens budget.  
 
Se mere på skole-foraeldre.dk, hvor du kan læse hvad skolebestyrelsen 
er for en størrelse samt få en introduktion til skolebestyrelsesarbejdet:  
 
Tirsdag d. 3. maj kl. 19 afholdes valgmøde, hvor du har mulighed for at 
stille op til skolebestyrelsen for den kommende periode fra august 
2022. Umiddelbart inden valgmødet afholdes skolebestyrelsens årsmø-
de, hvor alle forældre er velkomne - mere info følger.  
 
Bestyrelsesmøderne afholdes normalt 1. tirsdag i hver måned kl.17-19.  
 
Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet på Virupskolen på skolens 
hjemmeside, hvor der også ligger referater fra tidligere møder. Kontakt 
evt. ledelsen eller bestyrelsesmedlemmerne via AULA for mere info.” 
 

Mette Ratzer, forperson for skolebestyrelsen 
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Referater fra skolebestyrelsen 

Du kan altid finde referater (og andre gode informationer) fra bestyrel-

sesmøderne på skolens hjemmeside. Fremadrettet vil der også være et 

direkte link på Aula til det seneste og tidligere referater.  

 

Aarhuskolonien 2022 

Sommerferien nærmer sig, og børn i aldersgruppen 3. – 6. klasse fra de 

aarhusianske folkeskoler kan igen i år ansøge om et gratis ferieophold 

på Aarhuskolonien. 

 

Ansøgningsskemaer vedhæftes dette opslag. Alle ansøgninger skal gå 

gennem børnenes lærere og skolens kontor. 

 

Læs meget mere om Aarhuskolonien på: www.aarhuskolonien.dk eller 

på www.ahlfonden.dk  

 

 

 

God weekend til jer alle! 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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