Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.30
Tilstede: Susanne Hjernøe, Annette Raunholt, Hans Henrik Schmidt, Kaja Gillesberg Lassen, Gitte Rasmussen, Lene Rasmussen, Johanne Riegels Østergård, , Gitte Olsen, Anne Steiner Jensen, Laura Jensen, Clara Krag og Brit Brunnstrøm Jensen
Afbud: Hans Ravnkjær Larsen, Rasmus Juul Nielsen og Eva Schjoldager

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Driftsbudgettet 2018
BJ fremlagde skolens driftsbudget 2018, hvor det fremgik, hvilke økonomiske midler skolen kan disponere over, og hvilke økonomiske midler der allerede er fastlåst i budgettet herunder økonomiske midler til
rengøring, Copydan og bygningsdrift.

2.2

Skolebestyrelsesvalg
Der blev nedsat en valgbestyrelse bestående af Susanne Hjernøe, Gitte
Rasmussen og Hans Henrik Schmidt. Bestyrelsen drøftede muligheden
for at afholde valgmøde og kontaktforældremøde samme dag. Det blev
besluttet, at begge møder afholdes mandag den 9. april. Valgmødet afholdes fra kl. 18.00-19.00, og kontaktforældremødet holdes fra kl.
19.00-21.00. Der udarbejdes separat invitation til møderne.
Bestyrelsen besluttede at skabe opmærksomhed om det kommende
skolebestyrelsesvalg ved at indbyde til morgenkaffe efter morgensang
fredag den 23. marts ved SH og AR og fredag den 6. april ved JRØ og
HHS, til de forældre der måtte have spørgsmål til skolebestyrelsen om
deres arbejde i en skolebestyrelse.

2.3

Robusthed
Virum Skole
Skolebestyrelsen fik en interessant drøftelse af emnet robusthed. De Skolebakken 9
2830 Virum
medarbejdervalgte medlemmer af skolebestyrelsen gav flere eksempler
på, hvordan der i den daglige undervisning arbejdes med robusthed
hos eleverne. Med udgangspunkt i den drøftelse fandt skolebestyrelsen Tlf. 45 28 44 20
det interessant, hvis skolen på længere sigt fik udarbejdet en koordineret plan for, hvordan der arbejdes med at gøre eleverne robuste.
virum@ltk.dk
www.virumskole.dk
Det vil være muligt at inddrage forældrene gennem et kontaktforældremøde.
GO har etableret et udvidet samarbejde med de omkringliggende daginstitutioner for at få viden om, hvordan de arbejder med de sociale
kompetencer hos de børn, der skal i skole. Samtidig arbejder pædagoLyngby-Taarbæk
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gerne i SFO og klub med at lave en plan til, hvordan de arbejder med
elevernes sociale kompetencer og dermed blandt andet styrke elevernes robusthed.
JRØ og SH har deltaget i Skole og Forældres temadag lørdag den 2. februar, hvor de hørte Per Schultz Jørgensen tale om emnet robusthed.
Skolebestyrelsen har overvejet om, et lignende foredrag kunne bruges
til et kontaktforældremøde, men det blev besluttet, at kontaktforældremødet den 9. april skal have et andet indhold. Som skolebestyrelsesmedlem kan det være udbytterigt at deltage i andre af Skole og
Forældres temadage, da der ud over spændende foredrag er mulighed
for at netværke med medlemmer fra andre skolebestyrelser.
2.4

Kontaktforældremøde mandag den 9. april 2018
Indholdet af kontaktforældremødet bliver det kommende skolebestyrelsesvalg og skole/hjem samarbejdet. Udvalget laver den endelige dagsorden, der præsenteres til det kommende skolebestyrelsesmøde mandag den 12. marts

2.5

Kommende bestyrelsesmøder
• Innovation
• It-undervisning
• Tværfaglighed

2.6

Status 1.årgang
Børne og Unge Udvalget har besluttet at give dispensation til to børn
ekstra på 1. årgang, Udvalget har derfor fulgt skolebestyrelsens anbefaling. GR og GO har afholdt møde med 1. årgangs forældre for at svare på spørgsmål om sagen.
”Princippet for oprettelse af en ekstra klasse på en årgang” revurderes
på kommende skolebestyrelsesmøde.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådets toiletkampagne i indskolingen er startet. Elevrådet skal på
deres næste møde arbejde med masterplanen for skolens udearealer.
Der er skolebal på torsdag den 1. marts for 8. og 9. årgang.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Antal tilmeldte og antal fremmødte børn til vinterferiepasningen i sfoén
stemte ikke overens. Der kom ca. 40 elever, trods 80 elever var tilmeldt. Aktivitetsmæssigt og normeringsmæssigt er dette absolut ikke
hensigtsmæssigt.
Klubben har været på en succesfuld skitur i 5 dage i vinterferien.
Fredag før vinterferien blev der afholdt Fastelavn. Børnene havde en
sjov dag.

3.3

Meddelelser
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Skolen er meget opmærksomme på Undervisningsministeriets kommende forsøg med digital dannelse som et valgfag, og håber på, det
bliver muligt for skolen at deltage.
Masterplanen for udearealerne skal i elevrådet og herefter fremlægges
for skolebestyrelsen på et ordinært møde.
Skolen har lånt en teknisk serviceleder Per Lydersen, hvilket er en stor
succes.
3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremødet
Morgenkaffe efter morgensang i forhold til skolebestyrelsesvalget
Valgmøde

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle sager

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.05
Næste møde mandag den 12. marts 2018

