Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 18. juni 2018 kl. 17.30
Tilstede: Susanne Hjernøe, Annette Raunholt, Hans Henrik Schmidt, Kaja Gillesberg Lassen, Gitte Rasmussen, Lene Rasmussen, Johanne Riegels Østergård, Anne
Steiner Jensen, Hans Ravnkjær Larsen, Laura Jensen og Brit Brunnstrøm Jensen
Afbud: Eva Schjoldager, Gitte Olsen, Rasmus Juul Nielsen og Clara Krag

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Skolebestyrelsens årsberetning
SH fremlagde forslag til en årsberetning 2017/2018 samt forslag til en
periodeberetning for 2014/2018. Der kom yderligere forslag til emner
til beretningen og kommentarer. SH færdiggøre årsberetningen/periodeberetningen, som herefter udsendes.

2.2

Skole/hjem samarbejdet
GR opsummerede det foreløbige arbejde i både skolebestyrelsen og i
lærergruppen vedrørende ændring af princippet om skole/hjem samarbejdet. Efter en debat om den gode skole/hjem samtale, kommunikation, forventninger og samtaletyper i skolebestyrelsen blev det besluttet,
at overlade det videre arbejde til den kommende skolebestyrelse. Der
er behov for yderligere debat af emnet. Skolebestyrelsens input formidles videre til den lærergruppe, der har arbejdet med skole/hjem samarbejdetDet nuværende princip for skole/hjem samarbejdet er gældende for det kommende skoleår.

2.3

Høringssvar vedrørende skoledistrikter fra skoleåret 2019/20.
GR motiverede punktet. Efter en kort drøftelse besluttede skolebesty- Virum Skole
relsen at bakke op om genetableringen af skoledistrikter fra skoleåret Skolebakken 9
2830 Virum
2019/2020. Der udarbejdes et høringssvar som fremsendes til Center
for Uddannelse og Pædagogik.

Tlf. 45 28 44 20

2.4

virum@ltk.dk
Innovation
HR motiverede punktet, og gav eksempler på, hvorledes det er muligt www.virumskole.dk
at indtænke innovation i den daglige undervisning. Engineering i skolen
og Lyngby Taarbæks kommunes naturfagsstrategi med STEAM i centrum er med til at sætte innovation på dagsordenen ude på skolerne.
Skolebestyrelsen opfordrer ledelsen og lærerne til at indarbejde innova-
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tion i undervisningen. Ligeledes opfordres lærerne til at trække på ressourcer i forældregruppen.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Der er ikke afholdt møde.
9. klassernes sidste skoledag gik forrygende.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
De nye 0. klasser er dannet, og forældrene har fået besked om klasserne. Mandag den 18. juni 2018 var forældrene inviteret til morgenkaffe i personalehuset, så eventuelle spørgsmål kunne stilles til ledelsen. Evalueringsmøde om opstart af 1. majbørnene var tirsdag den 19.
juni 2018. Bagefter mødtes forældrene i de nye klasser.

3.3

Meddelelser
Skolens kontor sørger for at der udbetales diæter til bestyrelsesmedlemmerne.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Skoleårets afslutning: Trimdag, Ryd og byt og afslutningen i salen.
Glemte sager
Personaleændringer
Næste skoleår: Mødetider efter sommerferien.

3.5

Eventuelt
Skolen oplever lige nu, at eleverne er væsentlig længere tid væk fra
undervisningen, når de skal til tandlægen, der er flyttet til Lindegårdsskolen.
Det blev foreslået, at den kommende skolebestyrelse ser nærmere på
principper for information om nye elever i klasserne og elever der går
ud af klasserne herunder kontaktforældrenes rolle i den forbindelse.

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.00

