FORÆLDRENYT // JANUAR22
Godt nytår
Jeg vil gerne ønske jer alle et godt nytår! Hvor har det været dejligt at
se eleverne tilbage på skolen.
Jeg er oprigtig glad for, at perioden med virtuel undervisning ikke varede i længere tid, og selvom dagligdagen på Virupskolen ikke er helt den
samme, så tilstræber vi at skabe rammer, der minder mest muligt om en
almindelig skoledag. Vi er efterhånden vante til Corona-retningslinjer, og
jeg vil endnu engang rose eleverne for deres tilgang til disse.
Det er vigtigt for mig at understrege, at de nuværende retningslinjerne
indeholder enkelte krav og en række anbefalinger – for alle skoler uanset smitteniveau. Således er målsætningen, at eleverne skal tilbage til
almindelig undervisning, og vi har bevidst valgt at fastholde enkelte lektioner, hvor eleverne blandes på tværs af årgangen. Det gælder vores,
valgfag, idræt og svømning. Det betyder ikke, at vi ikke ”passer på” og
følger de sundsfaglige anbefalinger, men det betyder, at vi gerne vil have en så normal hverdag som overhovedet muligt for vores elever.
Vi er desværre nødsaget til at aflyse større sociale arrangementer, der
går på tværs af klasser og årgange—og det ærgrer mig. Fælleskabende
traditioner og arrangementer er noget af det, jeg værdsætter allerhøjest
i folkeskolen. Imidlertid er tiden ikke til det, og vi skal som skole balancere hverdagen og tage mange forskellige hensyn.
Jeg tror og håber på forståelse fra jer i denne ekstraordinære tid.
Personalenyt
Pædagog Saud Ali har valgt at opsige sin stilling
på Virupskolen. Vi er rigtig glade for at kunne præsentere Mette Vammen som ny pædagog på
3.årgang og i SFO.
Lærer Lisbeth Staack Fuglsang Nielsen er fratrådt
sin stilling på Virupskolen. Vi har slået stillingen
Mette Vammen er ny pædagog
på Virupskolen
op, og vi forventer at have en fastansat lærer senest 1.marts. Imellem tiden tilstræber vi at lave de bedst mulige vikarløsninger for de involverede klasser.
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Skole for alle
Vi er som skole med i flere meningsfulde skoleudviklings– og kompetenceforløb. Jeg er i særdeleshed glad for, at vores AKT-vejledere samt
lærere på 5. og 8.årgang har mulighed for at deltage i "Skole for alle".
Skole for Alle er et skræddersyet kompetenceforløb for det pædagogiske personale, og som faciliteres af dygtige folk fra PPR. Det er et forløb, der sætter fokus på at arbejde ud fra et fælles teoretisk afsæt og
systematisk brug af specialpædagogiske metoder.
I forløbet introduceres en række relationelle og specialpædagogiske
metoder, som understøtter professionelle i at arbejde med inkluderende
læringsmiljøer.
I forløbet arbejdes der ud fra grundtanken om, at ’det som et barn med
særlige behov har brug for, forsøger vi at give til alle børn’, og det er inspireret af og anvender NEST-pædagogik og -didaktik.
Du kan læse mere om NEST og ”Skole for alle” her.¨
Corona i elevhøjde
Jeg har planlagt at afholde en række møder med elevrådsformand og
næstformand i den kommende tid, og jeg har i dag snakket med Sofie
Amstrup fra 9.klasse, som er elevrådsformand.
Vi kommer til at drøfte, hvordan eleverne oplever dagligdagen, og vi
kommer til at inddrage det store og det lille elevråd i disse snakke.
Det er vigtigt, at vi husker elevernes stemme i denne tid, hvor anbefalinger, retningslinjer og krav bliver vedtaget af og snakket om af voksne.
Vi har stor fokus på elevernes trivsel i denne tid, og vi vil tage deres
henvendelser, ønsker og bekymringer seriøse.
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Trivsels– og sundhedsmåling
Jeg har adviseret jer om, at skolerne i Aarhus Kommune gennemfører
en kommunal sundhedsmåling blandt elever i 4.-10. klasse i perioden d.
20. januar til d. 20. marts 2022. Undersøgelsen gennemføres samtidigt
med den nationale trivselsmåling, som gennemføres direkte fra Undervisningsministeriet.
Aarhus Kommune har valgt at supplere den nationale trivselsmåling
med en sundhedsmåling med fokus på børnenes bevægelse, madvaner, søvn og for de ældste klasser også med spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden
stilles spørgsmål til børnenes mentale sundhed herunder livstilfredshed
og samvær med andre.
Det er frivilligt at deltage i den kommunale sundhedsmåling, og det har
ingen konsekvenser for eleven, hvis eleven ikke deltager. Eleven kan
selv i situationen vælge ikke at besvare spørgeskemaet eller benytte
svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at svare’. Som forældre har I også mulighed for at framelde jeres barn den kommunale sundhedsmåling. Frameldelse skal i så fald ske skriftligt til skolens administration senest d.
17. januar 2022.
Jeg har udsendt ”spørgeramme” samt yderligere informationer på Aula.
God weekend til jer alle!
På vegne af Virupskolen
Martin
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