Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 12. marts 2018 kl. 17.30
Tilstede: Susanne Hjernøe, Annette Raunholt, Hans Henrik Schmidt, Kaja Gillesberg Lassen, Gitte Rasmussen, Lene Rasmussen, Johanne Riegels Østergård, Gitte
Olsen, Eva Schjoldager, Anne Steiner Jensen, Laura Jensen, Clara Krag og Brit
Brunnstrøm Jensen
Afbud: Hans Ravnkjær Larsen og Rasmus Juul Nielsen

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et ekstra punkt 2.4b. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Godkendelse af forslag til timefordelingsplan 2018/19
BJ gennemgik timefordelingsplanen for skoleår 2018/19. Efter et par
uddybende spørgsmål blev timefordelingsplanen godkendt.

2.2

Kontaktforældremøde den 9. april 2018
Arbejdsgruppen fremlagde dagsordenen til kontaktforældremødet den
9. april. GR motiverede yderligere dagsordenspunktet skole/hjemsamarbejdet. Målet med punktet er, at få kontaktforældrenes kommentarer til det udviklingsarbejde, som lærerne og pædagogerne er begyndt på. Der arbejdes med gentænkning af skole/hjemsamarbejde i
forhold til forældremøder og skole/hjemsamtaler. Dagsordenen blev
godkendt.
Invitationen til kontaktforældremødet udsendes i uge 12.

2.3

Skolebestyrelsesvalg
Der er valgmøde mandag den 9. april kl. 18.00 – 19.00 på lærerværelset. På dette møde kan interesserede få informationer om skolebestyrelsesarbejdet. Deltager fra skolebestyrelsen er JRØ, GR, HS og SH.
På kontaktforældremødet vil SH kort forklare om skolebestyrelsesvalget.
Virum Skole
Skolebestyrelsen inviterer til morgenkaffe fredag den 23. marts 2018, Skolebakken 9
2830 Virum
hvor SH og AR deltager og fredag den 6. april 2018, hvor JRØ og HS
deltager efter morgensang. Her vil interesserede ligeledes kunne tale
Tlf. 45 28 44 20
med skolebestyrelsesmedlemmer. LR, CK, ASJ og LJ laver banner til
ophæng. JRØ, ES og SH laver en flyer med vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget. Senest den 20. marts skal der informeres på Intra om virum@ltk.dk
det kommende skolebestyrelsesvalg.
www.virumskole.dk

2.4

Revidering af princip: Oprettelse af en ekstra klasse på en årgang.
Med den forestående deling på 1. årgang valgte skolebestyrelsen at revidere princippet for ”Oprettelse af en ekstra klasse på en årgang”. Der Lyngby-Taarbæk
Kommune
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foregik en længere debat. Skolebestyrelsen var enige om, at de nye
klasser skal dannes ved en fordeling af elever fra alle de eksisterende
klasser, således at det giver de bedste vilkår for læring, trivsel og fællesskabet. Skolebestyrelsen tilføjede et ekstra punkt til princippet, om
at forældrenes viden om deres barn inddrages. Skolebestyrelsen vedtog herefter princippet.
2.4b

Høringssvar
Skolebestyrelsen er blevet bedt om at afgive et høringssvar vedrørende
merindskrivning i de kommende 0. klasser. Skolebestyrelsens mener,
at forvaltningen bør fastholde en indskrivning på 24 elever til skoleåret
2018/19 på Virum Skole. Bestyrelsen var enige om, at Virum Skole ikke kan holde til at starte 0. klasser med en kvotient på 25 elever og
derover. Erfaringer viser tydeligt, at der kommer en del tilflyttere, og at
vi efterfølgende er nød til at dele de 4 klasser til 5 klasser.
Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en ekstra klasse i Virum området.
Der er svarfrist den 15. marts.

2.5

Mulig revidering af principper for lejrskole.
For at sikre en fremadrettet fornuftig økonomi besluttede skolebestyrelsen efter en drøftelse at fjerne lejrskolen på 3. årgang. Principper for
lejrskoler -blev dermed revideret, og skolebestyrelsen vedtog princippet. Princippet er gældende for skoleåret 2018/19.

2.6

Tværfaglighed
Punktet flyttes til næste møde.

2.7

Kommende bestyrelsesmøder
• Innovation
• It-undervisning

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
8. og 9. klassernes skolebal var en hyggelig og sjov fest.
Elevrådet har afsluttet deres toiletkampagne i indskolingen. Deres indsats har haft effekt. De små elever lytter til de ældre elever.
Torsdag den 22. marts skal elevrådet arbejde med masterplanen for
udearealerne.
Der vil blive oprettet et elevråd for 0. -3. årgang også.

3.2

Nyt fra Sfo og klub

3.3

Meddelelser
Skolepatruljeturen for Virum Skoles elever vil i år ikke gå til Lalandia,
da Lalandias overvågning af vandlandet er mangelfuld. Der pågår i øjeblikket planlægning af en anden tur for skolepatruljerne.
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Klubben har ligeledes gentænkt sin Lalandia tur og tager til Fedet Camping. Det er en forårstur for medlemmer af UK (Ungdomsklubben). Her
skal de unge mennesker bo i hytter, hvor de selv skal planlægge og lave maden.
3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Skolebal
Skolebestyrelsesvalg
Kontaktforældremøde
Team Rynkeby
Påskeferien

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle sager

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.03
Næste møde onsdag den 16. maj 2018

