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Forpligtende fællesskaber 
Tirsdag den 1.februar markerede dagen, hvor de fleste Corona-
restriktioner forsvandt fra folkeskolen. 
 
Det har været en udfordrende men også berigende og opløftende perio-
de. Dagligdagen været udfordret af et særdeles højt Coronafravær hos 
både elever og medarbejdere, men vi har i den grad oplevet værdien af 
fællesskabende  traditioner og aktiviteter på tværs af klasser. Vi har net-
op overstået en fordybelsesuge, hvor anderledes undervisning og prak-
sisfaglighed har været i højsædet. Det er en berigelse og opløftende, 
når vi kan lave anderledes rammer for en skoledag, der tilgodeser for-
skellige former for deltagelsesmuligheder for vores skønne elever.  
 
Forpligtende fællesskaber er en vigtig forudsætning for vores skole, og 
vi har i den grad savnet at dyrke fællesskabet i form af undervisning og 
aktiviteter på tværs af klasser og årgange. 
 
Jeg har endnu ikke oplevet Virupfestivalen, men vi påbegynder plan-
lægningen efter vinterferien. Jeg glæder mig til at kunne ”åbne skolen 
op” for hele Hjortshøj, og det bliver helt sikkert en festdag, hvor vi hylder 
fællesskabet. Sæt kryds i kalenderen den 19.maj. 
 
Personalenyt 
 
Vi er rigtig glade for at kunne orientere jer om, at vi har ansat Anette 

Thomsen som ny lærer på Virupskolen. Hun 

skal bl.a. være klasselærer i 1.c 

Anette kommer fra en stilling som lærer på 

Skåde skole og har mange års erfaring med i 

bagagen 

Anette har været på besøg i både klasse og 

personalerum i dag. 

Vi glæder os til at byde Anette ”rigtigt” velkom-

men, når hun har første arbejdsdag den 

1.marts. 
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Anette Christensen er ny lærer 

på Virupskolen   
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Klassetrivsel.dk 
 
På Virupskolen anvender vores pædagoger platformen Klassetrivsel.dk 
i forbindelse med eksempelvis skole/hjem-samtaler. 
 
Det er et praksisnært samarbejdsværktøj, der er udviklet til skolens vir-
kelighed. Det er vores erfaring, at Klassetrivsel giver et struktureret fo-
kus på hele klassens miljø og på den enkelte elevs trivsel. 
 
Hvis du har lyst, kan du læse meget mere om Klassetrivsel her.  
 
Mellemformer 
 
På Virupskolen har vi arbejdet målrettet på at kunne etablere rammer i 
skoledagen, der fusionerer metoder fra det special- og almenpædagogi-
ske område og bidrager til, at flest mulige børn og unge kan gå i, udvik-
le sig og trives i vores skole. 
 
Jeg vil anføre, at vi arbejder med mellemformer hver eneste dag, men 
”Børn & Unge” har sat et meningsfuld fokus på at arbejde med ”Bredere 
børnefællesskaber”, hvor vi i samarbejde med PPR har haft et tæt sam-
arbejde på at igangsætte et nyt initiativ - en ny form for mellemform -
som vi forventer at kunne præsentere i slutningen af dette skoleår. 
 
Overskriften og fokus er ”deltagelsesmuligheder for alle elever”. Såle-
des er vi optaget af, hvordan vi kan skabe inkluderende fællesskaber, 
hvor ingen børn oplever at blive ekskluderet.  
 
Det bliver et udfordrende, spændende og komplekst arbejde, som vil ta-
ge tid, men vi glæder os til at komme i gang - og vi glæder os til at præ-
sentere ”vores mellemform” for jer alle snarest muligt.  
 
Du kan læse mere om mellemformer her.  
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https://klassetrivsel.dk/om-klassetrivsel/
https://detvigoer.aarhus.dk/faellesskaber/bredere-boernefaellesskaber/mellemformer/#3
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Årets klimakollega 

Virupskolen har sammen med seks andre skoler vundet prisen som 

Årets Klimakollega. Vi vinder prisen for at tænke klima og bæredygtig-

hed ind i hverdagen, med børnene som drivkraft.  

Fra elevrådet har Sofie Amstrup og Marie Nørregaard deltaget i det me-

ningsfulde arbejde. Nedenfor kan I læse en beskrivelse af Sofie og Ma-

ries oplevelse af deltagelse i klimatopmødet: 

I slutningen af november var vi til klimatopmøde i Botanisk Have sam-

men med elever og voksne fra 6 andre skoler i Aarhus. Vi skulle disku-

tere løsninger og ideer til en mere klimavenlig skole. Derudover skulle vi 

planlægge en stor slags fest, hvor det hele var klimavenligt og på tværs 

af skoler. Det var super hyggeligt, og der var plads til alle ideer. Der var 

kun fokus på børnene og vores ideer, mens de voksne var ude eller lyt-

tede bagerst i lokalet. Det var mega fedt og vi lærte en masse børn fra 

andre skole at kende. Vi glæder os meget til næste møde.  

 

 

 

God weekend og god ferie til jer alle! 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2021/december/skoleleder-vinder-pris-for-klimaindsats-i-boernehoejde/

