
      
 

 

Skolebestyrelse 

Tirsdag den 7.juni 2022 –  

17.00 – 19.00            

          

Deltagere:      

Forældre      
Mette Ratzer (MR)   Afbud  
Hans Sloth Kristoffersen (HSK)     

Christian Kirkegaard (CK)  
Søren    
Stockholm (SS)     

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

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         

   
 
 
1.1 Afbud fra Lene Laursen og Mette Ratzer 
Ikke fremmødt: Christian Kierkegaard 
1.2 Godkendt 

1.3 Godkendt 
 
 

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

 Alle     
2.1 Elevrådet har haft et ønske om at få opsat en 
opslagstavle, så der bliver mere synlighed om 
elevrådsarbejdet.Dette er gjort, opslagstavlen hænger 
ved indgangen til administrationen. 
 
Sidste skoledag var en rigtig god dag – både på skolen 
og ift arrangementet på Grimhøj. Tidsrammen kan godt 
strammes op, så koncerter afstemmes med transport fra 
Grimhøj.  
 
2.2 
Intet nyt 

 
2.3 MP deltog i dialogmøde vedr. ”Bredere 
børnefællesskaber”. MP orienterede om processen.  
 
2.4 Martin Christensen orienterer om ansættelse af tre 
nye lærere samt pædagogisk leder. 
 
Skolen har fastansat Sidsel Lieknins Vestertjele, som 
bliver dansklærer i 2.A. Hun har linjefag i dansk, 
historie, samfundsfag samt en stærk kreativ og 
musikalsk profil. Sidsel kommer fra en lærerstilling på 
Ellevangskolen.   
 
Katrine Vinter har linjefag i dansk, engelsk og 

kristendomskundskab. Katrine har haft flere vikariater 
på Egebakkeskolen, og vil være barselsvikar for Celina 
Thode. 
 
Lotte Lebech Krog er ansat i Cecilie Espersens 
barselsvikariat. Lotte er vikar på skolen, og blev i 
sommeren 2021 færdiguddannet lærer fra VIA 
University College i Aarhus med linjefagene dansk, idræt 
samt håndværk og design. Således passer Lottes profil 
perfekt til Cecilies skema, og Lotte er tilmed uddannet 
svømmelærer.   
 
Ny pædagogisk leder bliver Britt Majewski, som har fire 
års erfaring som SFO-/indskolingsleder på Skåde skole. 
Der var 13 ansøgere til jobbet, tre gik videre til 
1.samtale og to gik videre til 2.samtale. Et enigt 
ansættelsesudvalg pegede på Britt. 
 
Rekordstort antal starter i kommende 0.klasse. MC 
bemærker, at det er særdeles positivt, at stort set alle 
distriktets børn vælger Virupskolen. Ydermere 
konstateres det, at flere og flere elever fra naboskolerne 
ønsker at flytte til Virupskolen.  
 



Vi afventer stadig byggetilladelse vedr. etablering af nye 
udeområder. Ledelsen er i fuld gang med at søge 
fondsmidler, da projektet er blevet markant dyrere.  

 3      Skemaer (O+D) 
Gennemgang af elevernes skemaer. Ønsker 
og opmærksomheder noteres ned i forhold til 
skoleåret 2023/24 
 
Tid: 17:25-17:40 

  MC 

 

    

   

  

TS fortæller om den generelle proces og principper som 
følges i forbindelse med skemalægning.  

 

MC bemærker, at der tages pædagogiske hensyn, og 
man har omlagt al den understøttende undervisning, 
man kan, i forhold til at få flere to-voksen timer samt 
kortere skoledage.  

 4     Tilsyn for princip for skolens arbejde 
med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskaber 
 (O + D +B) 
 
Tid: 17:40-18:20  

   MC og 
KAB 

MC besvarer tilsynsspørgsmål fremsat af bestyrelsen på 
tidligere bestyrelsesmøde.  
 
KAB fortæller om to cases – en individuel elevsag samt 
de forebyggende indsatser og samarbejde mellem skole 
og dagtilbud. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen: 
- En god forståelse for de forskellige 

opmærksomheder i forbindelse med elever og 
skolevægring 

- Kommunikation og de muligheder der er ud i 
klasserne 

- Der skal laves en tilføjelse til princippet ift 
kommunikation 

 

5     Mellemformer (O + D) 
 

 Tid: 18:20-18:45 

  MC og 
KAB 

MC orienterer om ”Mellemformer”, og hvordan det 
implementeres på Virupskolen i det kommende 
skoleår. Der kommer til at være nogle organisatoriske 
ændringer (Miniklassen, oprettelse af 
Kompetyencecenter) samt implementering af NEST-
inspireret pædagogiske metoder i udnervisningen. 
 
MC skriver nærmere om dette i Forældrenyt og en 

informativ video, som lægges på AULA 
 

    6 Afsked med bestyrelsesmedlemmer 
 

Tid: 18:45-18:55 

Alle  Vi siger farvel til Hans, Mette og Christian og takker for 
deres indsats og arbejde i bestyrelsen.  

    7 Eventuelt 
 
Tid: 18:55-19:00 

 Kommende møder:  
- Fransk/tysk 
- Tilføjelse til princippet ift kommunikation 
 

    

  

      

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

 

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

         


