Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole
Referat
2. december 2021 kl. 17.30
Mødet afholdes på lærerværelset
Ansvarlig for gennemlæsning af udkastet til referatet: Lene
Blev ændret til Camilla
Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt, med tilføjelse af punkt under lukket dagsorden

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
Den 23. september.
Dette blev godkendt

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Præstationskultur
Elevrådsrepræsentanterne var på vegne af fælleselevrådet i LyngbyTaarbæk på besøg i kommunalbestyrelsen, hvor de fortalte om
præstationskultur blandt eleverne. Eleverne orienterer om deres
oplevelser:
Det var en god oplevelse, og oplægget på 5 minutter blev til varighed af en time.
Generelt blev der snakket om præstation, herunder karakter, lektier, påklædning.
Temaerne der blev drøftet var:
•

•

•

Karakterer bør gives sammen med feedback, så det ikke er den enkelte elev
der selv skal rette henvendelse til den pågældende lærer for at få karakteren
begrundet
Feedback skal lægge vægt på en udvikling. Forslag om at der udarbejdes en
udviklingsplan, som drøftes undervejs i overbygningen. Det vil kunne give den
enkelte elev mere ro med løbende dialog om udviklingsmuligheder.
Der ligger et underliggende materielt pres i hverdagen, som er vanskelig at
ændre. Der er en kompleksitet i venskaber, karakterer, beklædning.

•

•

Karakterer er ikke nødvendigvis dårlige, da de angiver ens niveau, men det
kunne være rart hvis karaktergivningen for de enkelte fag var mere fordelt på
hele skoleåret.
Forslag om at psykolog eller person med kompetencer indenfor
eksamensangst og stress kommer i overbygningsklasserne og arbejder
forebyggende med præsentationskultur generelt.

Punktet tages op igen på et skolebestyrelsesmøde i foråret.

2.2

Elevernes uddybninger af tilkendegivelser i trivselsmålingen
På sidste skolebestyrelsesmøde diskuterede vi resultaterne af
trivselsundersøgelsen. Nogle elever gav udtryk for, at
undervisningen var kedelig. Hvad mener de konkret med det?
Skolen har lavet en lille kvalitativ undersøgelse af, hvad elever mener med at
’undervisningen er kedelig’. Det fremgik tydelig af undersøgelsen, at undervisningen
er kedelig i elevernes optik, når:
•
•
•

Man bare sidder helt stille og skal lytte
Når læreren taler for meget
Når man sidder i lang tid og laver opgave på opgave

Undervisninger er spændende:
•
•
•

Når vi debatterer i klassen
Når der er bevægelse og gruppearbejde hvor vi skal lave præsentationer
Når vi skal skrive historier sammen på computer og finde ideer

Bestyrelsen oplever, at skolens egen undersøgelse giver indblik og noget kvalitativt at
arbejde videre med. Der var forslag om at lægge sådanne interviews ind i årshjulet
for de enkelte årgange som opfølgning på trivselsmålingerne.

2.3

Evaluering af kontaktforældremødet
Hvordan fungerede formen?
Hvilke oplevelser af indholdet og tilbagemeldinger fra forældre tager
skolebestyrelsen med sig?
Dejlig at være i det nye lokale K2, som er en god ramme til sådanne møde.
Formen med walk and talk virkede rigtig godt efter nogle gode oplæg fra eksterne og interne

i starten af mødet. Der var et godt fremmøde og en generel oplevelse af, at det trækker flere
forældre til, når mødet lægger op til dialog forældrene imellem.
Der var en generel udmelding fra forældrene på mødet om, at alle elektroniske devices skal
være væk i skoledagen. Der er en undren fra elevrepræsentanterne over forældrenes
forestilling om forbruget af telefoner og lignede. Det er ikke det generelle billede, de oplever
i frikvartererne og i skoletiden.
Mødeformen indtænkes fremover som grundform og kan udvikles derfra.

2.4

Den kommunale mad og måltidspolitik.
Den reviderede mad og måltidspolitik er sendt i høring. Der er
høringsfrist d. 11. januar 2022.
Kommunen har udsendt en revideret mad- og måltidspolitik, som skolebestyrelserne skal
indgive høringssvar på. Revideringen er lavet på baggrund af de høringssvar, som
skolebestyrelserne indsendte i august 2021.
Dialog om spisepausen og tidsrammen. I de mindste klasser bruges der ca. 30 minutter, og i
de ældre klasser er der 15 min.
Dialog om Ultra Nyt, historielæsning, små snak i grupper. Der var dialog om ”underholdning”
i spisepausen, og eleverne oplever, at det ikke er forstyrrende for indtagelsen af madpakken.
Historie eller Ultra Nyt giver mere ro, og fanger flere end hvis der kun lægges op til stille
dialog. Der opleves andre forstyrrelser, som giver anledningen til at børn ikke får spist deres
mad, fx ønske om at nå multibanen, få den bedste ostebane mm.

2.5

Coronasituationen
Skolens ledelse orienterer om den aktuelle coronasituation på
skolen.
6. november fik vi de første smittetilfælde på Virum skole. Vi har frem til nu 54 elever, der er
eller har været smittet og 5 medarbejdere
Smitten er primært på 3 og 4. årgang og enkelte på 0, 2, 6, 7 og 9. årgang.
Alle elever skal være ude i frikvarteret, så der kan luftes ordentlig ud, og håndhygiejnen er
igen kommet i fokus med tiltag fra tidligere covid-19 perioder. Det er et ønske generelt fra
alle skoleledere, at der kommunalt genindføres ekstra rengøring på skolerne.
Morgensang er sat på pause.
Vi er i denne uge startet med tilbud om PCR-test om onsdagen og kviktest om fredagen for
eleverne i 1-9. klasse. Personalet har nu også fået mulighed for test på skolen, da de ligesom
eleverne på de berørte årgange er nærkontakter.

Skolens opdatering om Covid-19 på Aula giver et godt overblik, er tilbagemeldingen fra flere
forældre.

3

Driftsforhold

3.1

Meddelelser
Nyt fra skoledialog
Mødet er udsat til januar 2022
Nyt fra skolerådet
Vælgermødet før KV21 blev afviklet fint, og vi lykkedes godt med at få børn/unge sat på den
politiske agenda.

3.2

Nyt fra elevrådet
Elevrådet: Fokus på trivsel og fra virtuel til analog undervisning. Præstationskultur
Udover deltagelse på kommunalbestyrelsens møde har formandskabet også været til
årsmøde. De har deltaget i en workshop om mere legende undervisning.

3.3

Eventuelt
Intet

3.4

Lukket dagsorden

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmedlem

19. august 2021 kl. 17.30
23. september 2021 kl. 17.30
27. oktober 2021 kl. 17.00-19.00
2. december 2021 kl. 17.30
11. januar 2022 kl. 17.30
10. februar 2022 kl. 17.30
24. marts 2022 kl. 17.00 -19.00
9. maj 2022 kl. 17.30
14. juni 2022 kl. 17.30

Hans Henrik
Dorien
Kontaktforældremøde
Lene Camilla
Rasmus
Camilla Lene
Kontaktforældremøde
Hans Henrik
Dorien

