Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 29. august 2018 kl. 18.00
Tilstede: Camilla Stevns Bøje (CB), Lars Møller Salling (LS), Dorien van Veelen
(DV), Hans Henrik Schmidt (HHS), Pia Elkjær Bay (PEB), Rasmus Brændgaard
Beck RBB), Lene Rasmussen (LR), Kaja Gillesberg Lassen KGL), Anne Steiner
Jensen (ASJ), Gitte Olsen (GO), Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Lene Svanholm Rosenbeck (LSR) Anna Voss Jacobsen, Jacob Dam.

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 15. august 2018
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Rundtur på skolen
Skolebestyrelsen fik fremvist skolens ombyggede bibliotek, biologilokalerne, 1T´s klasselokale, Sløjdlokalet, Billedkunstlokalet, 9A´s klasselokale og fysiklokalerne.

2.2

Høringssvar vedrørende det kommunale budget 2019-2020
BJ gennemgik den del af det kommunale budget, som henligger under
Børne- og Ungdomsudvalget. Det blev besluttet, at indgive et høringssvar indeholdende skolebestyrelsens bekymring vedrørende de dele af
skolens virke, der ikke er finansieret i ressourcetildelingsmodellen,
samt manglende finansiering af vedligeholdelse og renovering af skolerne, som ikke fremgår af budgettet for anlægsvirksomhed.
PEB starter udfærdigelse af høringssvaret. Udkastet sendes rundt til
den øvrige bestyrelse til kommentering inden afsendelse. Der er borgermøde torsdag den 6. september kl. 18 i Kantinen på 5. sal på Lyngby Rådhus.
Virum Skole

2.3

Skolebakken 9
Høringssvar vedrørende skoledistriktsgrænser for skoleåret
2830 Virum
2019/20
Bestyrelsen drøftede forslaget til ændrede distriktsgrænser. Der blev
Tlf. 45 28 44 20
efterlyst bedre kort, og at man kunne se f.eks. Fuglsanggårdsskolens
distrikt, da det hænger sammen med Virum Skole og Hummeltofteskolen.
virum@ltk.dk
Der er i skolebestyrelsen stor bekymring i forhold til at der skal indskri-www.virumskole.dk
ves 95 børn grundet det nye skoledistriktsgrænser og at der ikke er taget højde for tilflyttere. Der er pt. ca. 40 huse til salg i skoledistriktet.
Virum Skole har ikke plads til at der kommer fem spor på endnu en årgang.

Lyngby-Taarbæk
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I høringssvaret vil der ligeledes indgå en efterlysning af de faktiske tal
fra de seneste fem år, til sammenligning med prognosetallene.
DV udarbejder et udkast til høringssvar som sendes rundt i bestyrelsen
inden afsendelse den 11. september.
Der er møde mellem børneudvalget, bestyrelser og skoleledere mandag
den 10. sep. Kl. 18.30 til 19.30 i kantinen på 5. sal på Lyngby Rådhus.
2.4

Workshop om skolebyggeri den 22., 23. og 24. august 2018
RBB, KGL og GR har alle været afsted på workshop om skolebyggeri.
De kom med en kort tilbagemelding på mødet. Der blev talt om sikkerhed ved skolebyggeri, kommunikation, dagligdagen på skolerne, flugtveje, rummelighed, indeklima, nærhed.
Der er borgermøde på Stadsbiblioteket mandag den 3. september
2018.

2.5

Gennemgang af masterplan for udearealerne
GO gennemgik masterplanen for udearealerne, lavet af et udvalg bestående af lærere og pædagoger. Elevrådet, den tidligere skolebestyrelse og kontaktforældrene har i foråret 2018 kvalificeret masterplanen.
Masterplanen er sendt til Center for Arealer og Ejendomme, så der ligger en plan på området hvis der skulle opstå en mulighed for at få tildelt penge til formålet.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Begge elevrådsrepræsentanter var på lejrskole

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Årets høstfest den 30. august måtte desværre aflyses pga. vejret.

3.3

Meddelelser
Ingen meddelelser

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Sidste Nyt fra august er udsendt.

3.5

Eventuelt
DV har muligvis en mulighed for at arrangere et oplæg ”Digital selvforsvar” for skolens ældste årgange. Det undersøges.

3.6

Personelle forhold
Intet under personelle forhold.

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20:45

