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Corona-comeback 
 
November måned gav desværre et kedeligt comeback til Corona på Vi-
rupskolen og i Hjortshøj. Smittetallene var høje, og det resulterede i di-
verse tiltag for skole, i foreningslivet - og ikke mindst hjemme hos jer i 
familierne, hvor man har balanceret et familie/arbejdsliv med isolation, 
testtider og andre udfordringer.  
 
Med fælles hjælp og samarbejde er det lykkes at nedbringe smittetalle-
ne markant, og i denne uge (48) har der kun været tre smittetilfælde på 
skolen. 
 
Jeg vil gerne takke jer alle for jeres forståelse, støtte og handling i den-
ne udfordrende periode.  
 
Vi fastholder den nuværende kommunikationsstrategi, hvor skolen kom-
munikerer direkte til de forældre, som har børn i klasser, hvor der kon-
stateres smitte. I kan stadigvæk forvente minimum en ugentlig opdate-
ring til alle forældre, hvor vi samler op 
på Corona-status.  
 
De voksne lytter - børnene taler 
 
Virupskolen er en del af et bæredyg-

tighedsnetværk bestående af syv sko-

ler, som har fået tildelt ressourcer af 

Klimafonden til at afholde et børnekli-

matopmøde i efteråret 2022  

Klimatopmødet er endnu et skridt hen 

mod at uddanne børn til at leve en 

mere bæredygtig livsstil. Topmødet gi-

ver børnene et forum, hvor de i fællesskab kan udtrykke og udvikle de-

res demokratiske stemme, og få direkte indflydelse på, hvordan den 

grønne omstilling skal udforme sig på deres skole  

Den 26.november var Sofie og Marie fra elevrådet og jeg sammen med 

netværket, hvor vi tog de første skridt i forhold til at planlægge topmø-

det.  

Dagsordenen var klar: De voksne lytter - børnene taler! 
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Viruphuset 
 
Det er på alle måder en glædelig nyhed, at Viruphuset er åbnet i Hjorts-
høj. I et skoleperspektiv bidrager åbningen bl.a. til en væsentlig forbed-
ring af vores idrætsundervisning og i øvrigt muligheder for at lave varie-
ret undervisning i bl.a. fordybelsesuger og - dage. 
 
Med åbningen følger også et attraktivt tilbud (især for vores store ele-
ver) om at gå over i caféen i spisefrikvarteret. Når man forlader skolens 
matrikel (og det gør man, når man bevæger sig over i caféen) og der ik-
ke er tilsyn, kræver det tilladelse fra jer, forældre.  
 
Rammen for den såkaldte udgangstilladelse har været gældende for 8. 
og 9.årgang. Denne udgangstilladelse indbefatter også en tur til den lo-
kale Dagli’ Brugsen. 7.årgangs elever (og forældre) har haft et stort øn-
ske om at kunne gå i caféen i pauserne. Dette ønske vil vi gerne imøde-
komme. 
Vi åbner op for, at også 7.årgang kan gå over i caféen i 10-pausen og i 
spisefrikvarteret, hvorfor vi sender udgangstilladelser til forældre til ele-
ver på 7.årgang, som skal underskrives og udleveres til de respektive 
klasselærere.  
 
Vi har naturligvis været i dialog med både Bitten (den daglige leder af 
Viruphuset) samt Solveigh (leder af Café V) omkring kapacitet og tilsyn. 
Meldingen er, at man godt kan modtage elever fra 7.-9.årgang. 
 
Vi har snakket med børnene om følgende: 
 
• Man må kun gå over i caféen i pauserne . 7.årgang må ikke gå i 

”Dagli’ Brugsen” 
• Man må kun være i caféen (ikke i hallen eller andre steder i huset) 
• Man skal opføre sig ordentligt og rydde op efter sig selv 
• Man må ikke medbringe sodavand, pommes frites eller anden junk-

food ind på skolen (sammen regler i forhold til indkøb fra Dagli’ 
Brugsen) 

• Man må gerne medbringe salater, sandwiches og lign. ind på sko-
len, såfremt man ønsker at spise med kammeraterne i klasseværel-
set.  
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Princip om bæredygtighed 

Bestyrelsen på Virupskolen er en flok dedikerede og engagerede men-

nesker, og jeg sætter i den grad pris på det frivillige arbejde og commit-

ment, som bestyrelsesmedlemmerne yder til gavn for hele skolen. 

På vores skole skal bæredygtig udvikling både være i fokus i skolens 

drift og som en integreret del af den pædagogiske og undervisnings-

mæssige hverdag. Derfor har skolebestyrelsen lavet et princip om dette. 

Du kan læse dette og flere af Virupskolens principper på vores hjemme-

side. 

Forældrerådgivning 

Virupskolen er medlemsskole i organisationen ”Skole & forældre”.  

Jeg vil gerne reklamere for ”Forældrerådgivningen”. 

Forældrerådgivningen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til dig, 

som har et barn i 0-10. klasse, og som oplever udfordringer med eller 

har spørgsmål til barnets skolegang. Forældrerådgivningen kan kontak-

tes på telefon 70252468. Du kan også sende en mail 

på foraeldreraadgivningen@skole-foraeldre.dk eller chatte 

på www.foraeldreraadgivningen.dk 

Forældrerådgivningens rådgivere har mange års erfaring og stor viden 

om lovgivning og praksis i grundskolen og kan give dig en kvalificeret 

rådgivning om dit barns skolegang. Man er naturligvis altid velkommen 

til at kontakte skolen, hvis man ønsker dette 

Chromebooks 

I august 2020 fik alle elever fra 2. – 10. klasse stillet en personlig 

Chromebook til rådighed. De kan bruge den i skoletiden og derhjemme, 

indtil de forlader folkeskolen i Aarhus Kommune. 

Chromebook giver eleverne lige adgang til it-udstyr, og det er blevet 

markant nemmere at arbejde med it i undervisningen, når det giver me-

ning. Det handler ikke om, at eleverne skal have mere skærmtid, men 

om at give alle elever lige mulighed for læring i skolen og derhjemme, 

uafhængigt af forældrenes og skolernes økonomi.  
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Målet er at give eleverne de bedst mulige rammer for at lære, og det 
kan ske på mange måder. De digitale læremidler er et læringsredskab 
på linje med en museumstur, et forsøg i fysiktimen eller en vinkelmåler. 
Når eleverne skal arbejde digitalt, giver det mulighed for at sætte mere 
fokus på læring og pædagogik i timerne, fordi det bliver nemmere at ar-

bejde med pædagogisk it. Når alle elever møder op i klasselokalet med 
samme Chromebook, træder teknologien i baggrunden. 
 
Vi har dog en opmærksomhed på kontinuerligt at arbejde med digital 
dannelse på flere planer. 
 
Et nyt tiltag er vores ”God stil”-kampagne, som vi så småt har igangsat. 
 
 

God weekend til jer alle! 

På vegne af Virupskolen 

Martin 
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