
      
  

 Skolebestyrelse  

Tirsdag den 5.april 2022 –  17.00 – 19.00             
           

Deltagere:       

Forældre       

Mette Ratzer (MR)      
Hans Sloth Kristoffersen (HSK)      
Christian Kirkegaard (CK) Søren     
Stockholm (SS)      

 Marie Pedersen (MP)  Morten    
Skovsen (MS)   Simon   
Larsen (SL)   Lene   
Laursen (LL)      

Suppleanter       Charlotte B. Bruun (CBB)      Lærke Broge Henriksen(LBH)       

Medarbejdere       Torben Schou (TS)      Katrine Nedergaard Christensen (KAB)      

Elever         Sofie Armstrup (SA)       Marie Nørregaard Jacobsen (MNJ)    

Ledelse       

  Martin Christensen (MC)            

 Christian Henriksen (CH)      

  

Betegnelser i dagsorden betyder:       

(O) - Orientering       
(D) – Drøftelse        
(B) – Beslutning       
(T) – Tilsyn        
       

       

  



      

   
   

       

Dagsordenspunkter       

           

 Referat       

 1       Formalia       
Tid: 17.00-17.05       
       
1.1 Tilstedeværelse/afbud       
 

 

 

1.2 Godkendelse af dagsorden   
 

 

 

1.3 Godkendelse af referat      

       

HSK           
    
  
 Morten, Charlotte, Søren, Hans, Christian 
 
 
Godkendt 
 
 
Godkendt 

 2     

Meddelelser (O)     
Tid: 17.05-17.25       
2.1 Elevråd      
  
2.2 Medarbejdere    
    
2.3 Forældre     
    
  
2.4 Ledelse    
  

 Alle   Elevråd: 
Virupskolen skriver sang om bæredygtighed. 

Desuden laver elevrådet små standere til festivalen 

om bæredygtighed, som finder sted i september på 

DOK1. 

 
Medarbejdere:  
Intet nyt 
 
Forældre: 
Intet nyt. 
 
 
Ledelse 
Skoleårets planlægning og fagfordeling er i gang. 
God tradition med gennemsigtighed og deltagelse 
af alle. Der vil være nye stillinger. 
 
Fransk. Desværre ikke nok tilmeldte elever. Det er 

andet år i træk, hvor der ikke er nok elever, der 

vælger fransk. Ledelsen vil sammen med 

bestyrelsen drøfte, hvorvidt det fortsat skal 

udbydes. 

 
Mellemformer. Virupskolens ledelse, 
ressourcepersoner og PPR har sammen afholdt en 
givtig workshop, hvor rammerne og indhold for 

  



mellemformer i det kommende skoleår er blevet 
planlagt.  
 
Forpagter i Viruphuset har haft møde med ledelsen 
om evt samarbejde om mad. Det er ikke landet 
endnu, men ledelsen informerer, når der foreligger 
en aftale.  
 
SFO-rådet mødes i slut april om den nye 
fritidspædagogiske vision 
 

 3      

Skoleårets planlægning (O+D)  
(timefordelingsplan og konvertering af UUV 

til TVO)  

  
Tid: 17:25-17:40  

  MC  
  

     

MC præsenterer timefordelingsplanen af de 
forskellige fag næste skoleår.  

Virupskolen følger som udgangspunkt de 
vejledende timetal for alle fag, men har skruet op 
for idræt/svømning på 4.-5. årgang 

En ugentlig lektion mindre i musik og håndværk på 
4. og 5. årgang er også en realitet. Dette er gjort 
for at kunne skrue op for de fag i stedet i 
fordybelsesuger. 

Desuden fastholdes en understøttende 
undervisningslektion til klassens tid på alle 
årgange. Resten er konverteret til to-voksen og på 
at lave skoledagen så kort som muligt for eleverne. 

   

 4      Tilsyn – status/opfølgning (O + D +B)  
  
1) Princip for skolens arbejde med 

elevernes udvikling i skolens faglige og 

sociale fællesskaber (MR,SS,CBB)  
  

2) Princip for kommunikation mellem  
Virupskolen, forældre og det omgivende 
samfund (Princip for ekstern  
kommunikation) (HSK,MS,LBH)  
  
3) Princip for kommunikation mellem  
Virupskolens elever, medarbejdere og ledelse 
(Princip for intern kommunikation)  
  
Tid: 17:40-17:55    

    MS  

  

1. Udsætter tilsynet og følger op på disse til 
SB-mødet i juni. Ledelsen giver et 
fyldestgørende svar på dette møde 

2. Tilsynsgruppen melder ind, når de er klar 
med spm. 

3. LL, MP er valgt som tilsyn 

     PAUSE 17:55-18:05           

5    

  Sikker skolevej (O + D)  
-  Orientering, status og drøftelse ift.  

Behandling i kommunen  
-    

 Tid: 18:05-18:15  

MR + 

MC   
Den 27. april kommer et tilsyn fra kommunen 
som skal se på vores skolevej og sikkerheden 
omkring den. Opmærksomhederne er følgende 
fra skolen: 

- Jernbaneoverskæring 
- De to p-pladser og standsning og stop. 
- Fortov og cykelsti langs viruphuset 
- Indkørsel ved den gamle tandpleje og 

sundhedshus 
- To eller en fodgængerovergang 
- Stationen som afsæt af elever? 
- Kulturen omkring kørsel af elever 



- Gulerod fremfor straf (elevråd) 
- Skolevejsmakker?? 
- Biltælling 

 
MR og MC deltager, men alle er velkomne 
 
 

    6  

Valg til skolebestyrelsen den 3.maj  
-  Planlægning og afholdelse   

Tid: 18:15-18:30  

Alle   Et opstillingsmøde den 3. maj i forbindelse med 
årsmødet 
MC laver skabeloner og hæfte om de nye 
kandidater. MC skriver ud til alle over AULA om 
kandidater 
Følgende er på valg: 

- Marie, Søren, Morten, Simon(genopstiller), 
Charlotte 

 
Mette og Christian genopstiller ikke. 

7  

Årsmøde den 3.maj  
-  Planlægning og afholdelse  
  
Tid: 18:30-18:45  

Alle   Muligheder: 
- Musikalsk indslag 
- Børns vilkår 
- Ungdomskultur 
- Bæredygtighed 
- Trafik 

 
Et udvalg bestående af Simon, Mette, Martin, 
Christian. MC indkalder 
 

8  

Kommende møde  
  
Tid: 18:45-18:50  

  Principper 
Mellemformer 
Skema 
Trafik?? 

9  

Orientering fra bestyrelsen til forældre  
  
Tid 18:50-18:55  

  Sikker skolevej 
Fagfordeling 
UU 
Årsmødet 
 

10  

Eventuelt  
  
Tid: 18:55-19:00  

  Skal der være kakao og juice i automaterne på 

skolen? Enighed om, at det skal der ikke. 

 

Eleverne inddrages i forhold til at finde andre (og 

sundere) tilbud.  

     

   

       

VIRUPSKOLEN ● Virupvej 75 ● 8530 Hjortshøj ● Tlf.: 87139930    

  

E-mail: vir@mbu.aarhus.dk ● www.virupskolen.dk    
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