Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 18.30
Tilstede: Susanne Hjernøe, Annette Raunholt, Hans Henrik Schmidt, Kaja Gillesberg Lassen, Gitte Rasmussen, Lene Rasmussen, Johanne Riegels Østergård, Gitte
Olsen, Anne Steiner Jensen, Hans Ravnkjær Larsen, Rasmus Juul Nielsen Laura
Jensen, Clara Krag og Brit Brunnstrøm Jensen
Afbud: Eva Schjoldager

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet at drøfte it-undervisning og tværfaglighed under
punkt 2.5

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Evaluering af kontaktforældremøde
SH indlede punktet. Der var enighed om, at der var en god og konstruktiv dialog. De overvejelser og forslag som kontaktforældrene kom
med under de forskellige punkter er blevet taget med i det videre arbejde.

2.2

Forslag til ændret praksis for skole/hjem samarbejdet
GR motiverede punktet. Der er pågået et arbejde i medarbejdergruppen, som er udmundet i et forslag til ændret praksis for skole/hjem
samarbejdet. I dette forslag er kontaktforældrenes overvejelser indarbejdet.
Efter en drøftelse var der i skolebestyrelsen enighed om den nye struktur for skole/hjem samarbejdet. Skolebestyrelsen besluttede, at der
skal indarbejdes yderligere tekst, som beskriver den obligatoriske skole/hjem samtale. Ledelsen laver oplæg, som udsendes til kommentering og godkendelse.
Skole/hjem samarbejdet vil blive evalueret i skolebestyrelsen om et år.

2.3

Skolebestyrelsesvalg
Valghandlingen startede den 15. maj 2018 og afsluttes den 24. maj
Virum Skole
Skolebakken 9
2018. De kommende skolebestyrelsesmedlemmer inviteres til møde
2830 Virum
mandag den 18. juni 2018 kl. 17.00 – 17.30 hvor SH vil introducere
den nye skolebestyrelse til arbejdet i bestyrelsen. Alle forældrerepræsentanter fra den nuværende skolebestyrelse er naturligvis også vel- Tlf. 45 28 44 20
komne her. Det ordinære skolebestyrelsesmøde starter kl. 17.30.

2.4

Dispensation i timefordelingsplanen
Kommende 2. årgang har ikke en trivselstime i timefordelingsplanen.
De ønsker, at de i kortere perioder må konvertere en dansktime til en
trivselstime. Skolebestyrelsen godkendte dispensationen.

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Lyngby-Taarbæk
Kommune
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2.5

Henvendelse fra forældre
Skolebestyrelsen og ledelsen har modtaget et åbent brev fra en gruppe
forældre i indskolingen. SH laver et svar til forældrene.
Sfo´en har netop færdiggjort en velkomstfolder, der præsenterer og
beskriver Sfo´en. Fremadrettet vil Sfo´en og klubben arbejde på at gøre fritidsdelen mere synlig.

2.6

It-undervisning og tværfaglighed
BJ informerede om skolens handleplan for It i undervisningen samt de
projekter, som skolen er en del af. Skolebestyrelsen havde herefter en
drøftelse af muligheder og begrænsninger for området. Der er ingen
tvivl om, at eleverne kan mange avanceret ting, men det er nødvendigt
fortsat at lære dem helt basale it-kundskaber.
JRØ havde til punktet tværfaglighed lavet en brainstorm med udgangspunkt i foredraget ”Fremtidens Arbejdsmarked”. Der foregik herefter en
drøftelse om, hvordan man som skole kan rumme både introverte-og
ekstroverte børn når der arbejdes tværfagligt. Der er efterhånden flere
og flere elever, der har brug for megen forudsigelighed, og det medvirker til at arbejdet med tværfaglighed mindskes. Det er et område, der
hele tiden kræver opmærksomhed.

2.7

Kommende bestyrelsesmøder
• Innovation

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Der er ikke afholdt møde

3.2

Nyt fra Sfo og klub
De nye 1. maj børn er faldet rigtig godt til. Sfo´en er udfordret pga. en
hel det barsler. Det er svært at besætte tidsbegrænsede stillinger.
Klubben har haft Ungdomsklubben på Fedet Camping med stor succes.
Der planlægges med en Ungdomsklubtur til Tjekkiet i efterårsferien.

3.3

Meddelelser
Skolen har haft virksomhedssamarbejde i dette år med Emcon. I det
kommende skoleår skal skolen have virksomhedssamarbejde med Microsoft.
9. klassernes skriftlige prøver er nu afsluttet, og de mundtlige prøver er
nært forestående.
Delingen af de fire 1. klasser til fem klasser ser ud til at fungere godt.
Både elever og forældre har taget de nye klasser til sig. Forældregrup-
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pen har bidraget og været meget konstruktive. Der er evalueringsmøde
for forældrene d. 25. juni 2018.
3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Affaldsindsamling
1. maj børnene er startet
9. klassernes sidste skoledag
Prøver
Translokation

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle sager

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.45
Næste møde mandag den 18. juni 2018

