Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 15. august 2018 kl. 17.30
Tilstede: Camilla Stevns Bøje (CB), Lars Møller Salling (LS), Dorien van Veelen
(DV), Lene Svanholm Rosenbeck LSR), 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:

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Dagsordenen bliver udfærdiget af formanden Lars Møller Salling, næstformanden Pia Elkjær Bay, Brit Jensen og
Gitte Rasmussen. Den endelige dagsorden fremsendes til skolebestyrelsesmedlemmerne senest en uge før ordinært skolebestyrelsesmøde.
Referat af skolebestyrelsesmøde sendes til godkendelse hos skolebestyrelsesformanden før udsendelse til den samlede skolebestyrelse, samt
lægges på Forældreintra og skolens hjemmeside.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Fastsættelse af datoer for skolebestyrelsens møder og kontaktforældremøder i skoleåret 2018/19
Følgende mødedatoer for skoleåret 2018/19 blev vedtaget (mødet i
kursiv er ændret i forhold til de foreslåede datoer)
Onsdag den 29. august 2018 – Ekstra ordinært møde pga. høringssvar til budget
Onsdag den 19. september 2018 – Ordinært møde
Onsdag den 10. oktober 2018 – Ordinært møde
Onsdag den 21. november 2018 - Kontaktforældremøde
Onsdag den 5. december 2018 – Ordinært møde
Onsdag den 23. januar 2019 – Ordinært møde
Onsdag den 27. februar 2019 – Ordinært møde
Onsdag den 20. marts 2019 – Ordinært møde
Onsdag den 10. april 2019 - Kontaktforældremøde
Onsdag den 8. maj 2019 – Ordinært møde
Tirsdag den 18. juni 2019 – Ordinært møde

Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

Datoerne for kontaktforældremøderne sendes ud hurtigt.
virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

2.2

Introduktion til skolebestyrelsesarbejdet på Virum Skole.
Lyngby Taarbæk Kommune har indbudt alle de nye skolebestyrelser til
workshop onsdag den 5. september 2018.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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GR introducerede skolebestyrelsen om dele af skolebestyrelsens virke
og opgaver. Det blev besluttet at indkøbe Skolebestyrelses håndbogen
til de nye medlemmer af skolebestyrelsen.
På opfordring fra LS gav hvert skolebestyrelsesmedlem en kort introduktion af sig selv, samt motivation for at havde stillet op til bestyrelsen.
Julie Jørgensen og Line Schmidt er begge ansat som lærere. Helle Johanneson er ansat som børnehaveklasseleder og Morten KofoedHansen som pædagog, med tilknytning til en børnehaveklasse.
Foto af alle skolebestyrelsesmedlemmer er den 23., 24., 27. og 28. august. Billedet vil fremgå efterfølgende af fotobogen og hjemmesiden.
Skolebestyrelsen fik udleveret principper, foldere og skolebogen. Skolebogen indeholder praktiske oplysninger til alle medarbejdere. GR
gennemgik dele af materialet.
GR og GO blev bedt om at give bud på de problemstillinger der pt. fylder mest hos skoleledelsen. Det drejer sig om skolens budget, som på
alle områder bliver mere og mere presset. Skolens ude- og inde-arealer
er også en stor udfordring. Specielt skolens udearealers tilstand er så
dårlig og uinspirerende for eleverne på skolen og i sfo/klub. At klubben
er placeret to forskellige steder, hvor det ene sted er en midlertidige
løsning. Specialskolerne i kommunen er fyldt op, og det betyder, at der
er børn, der ikke får de rigtige tilbud, men skal rummes i den daglige
undervisning.
LR, ASJ og KGL gav ligeledes deres bud på de problemstillinger der fylder hos medarbejderne. Her er det ligeledes den pressede økonomi,
der optager medarbejderne. Trods læreraftalen i Lyngby Taarbæk
Kommune er det maksimale timetal, den enkelte lærer skal have, også
noget der fylder hos lærerne. Medarbejderne har også en opmærksomhed på efteruddannelse.
I dette skoleår vil personalegruppen arbejde med skolens kerneopgave,
som vi skal bruge efteråret på at definere. Skolebestyrelsen indbydes
til at deltage lørdag den 17. november hvor personalet arbejder videre
med kerneopgaven.
Lyngby Taarbæks organisationsdiagram blev udleveret.

2.3

Gennemgang af masterplan for udearealerne.
På grund af manglende tid bliver punktet overført til næste ordinære
skolebestyrelsesmøde.
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3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
I den kommende tid foretages der valg til Elevrådet blandt eleverne.
Der var derfor endnu ingen fra Elevrådet tilstede til skolebestyrelsesmødet.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Velkomstfolderen til Sfo blev uddelt til skolebestyrelsesmedlemmerne.
Der arbejdes i personalegruppen på at lave en lignende folder for Klubben. Enten i elektronisk form eller som en folder.

3.3

Meddelelser
Workshop for skolebestyrelserne d. 5. september 2018. Invitationen
vedhæftet dagsordenen til ordinært skolebestyrelsesmødet d. 15. august 2018.
Høstfest for Sfo og Klubben d. 30/8 2018. Elever, søskende og forældre
fra 0. – 6. klasse er inviteret. Flere informationer på Tabulex.
Skolens bestyrelse har mulighed for at afgive høringssvar vedr. budget
2019 senest d. 10. september 2018.
Lærernes dag d. 5. oktober.
Rasmus Brændgaard Beck deltager i Workshop for skolebyggeri d. 23.
august 2018. Materialet fremsendes. En sammenlægning af Kolle 1 og
Kolle 2 er et meget stort ønske.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Nyansættelser
Lejrskole
MiniOL
Høstfest

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle forhold
Intet under personelle forhold.

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20:15

