Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 17.30
Tilstede: Susanne Hjernøe, Annette Raunholt, Hans Henrik Schmidt, Hans
Ravnkjær Larsen, Kaja Gillesberg Lassen, Gitte Rasmussen, Rasmus Juul Nielsen,
Lene Rasmussen, Johanne Riegels Østergård, Eva Schjoldager, Gitte Olsen, Anne
Steiner Jensen, Laura Jensen og Brit Brunnstrøm Jensen
Afbud: Clara Krag

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 4. december 2017

Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Referater fra skolebestyrelsesmøder
GR indledte punktet med at uddybe reglerne for området. Derefter
drøftede bestyrelsen mulige modeller for referatgodkendelse. Følgende
blev besluttet: Referatet sendes til formanden til gennemsyn. Herefter
sendes det til samtlige skolebestyrelsesmedlemmer, der har 2 dage til
at fremsende justeringer til formanden, som derefter sender det til skolen, som sikrer, at det kommer på forældreintra. Punkt 1.2 udgår derfor fremover.

2.2

Kvalitetsrapport
GR gav en kort introduktion til Kvalitetsrapporten for 2016/2017. Skolebestyrelsen havde en interessant drøftelse af flere af rapportens data.
Blandt andet drøftede skolebestyrelsen læse- stavekompetenceudviklingen fra 0. klasse til 3. klasse, overgangen til ungdomsuddannelserne
og forældretilfredsheden med skolen. Skolebestyrelsen noterede sig
ydermere at data fra uddannelsesparathedsvurderingen kun fokuseredeVirum Skole
på fagligheden og ikke på det hele menneske. RN laver et udkast til
Skolebakken 9
2830 Virum
skolebestyrelsens kommentar til rapporten. Den 21. februar 2018 er
der deadline.
Tlf. 45 28 44 20

2.3

Søgning til Virum Skole
virum@ltk.dk
GR indledte punktet med at uddybe problemstillingen med den store
www.virumskole.dk
søgning til Virum Skole og vores klasser med mange elever. Skolebestyrelsen havde en længere drøftelse med mange perspektiver og refleksioner. Specielt nærhedsprincippet blev fremført som et væsentligt
element. Det var ikke en enig bestyrelse, men hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne mente, at hvis det professionelle fagpersonale mener Lyngby-Taarbæk
Kommune
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der skal ske deling i fem klasser, så er dette hensigtsmæssigt. Det blev
besluttet, at GR melder tilbage til Center for Uddannelse og Pædagogik,
at hvis barn nr. 29 kommer skal klasserne deles i fem klasser. Processen skal være kort og følge skolebestyrelsens principper herfor.

2.4

Kontaktforældremøde mandag den 9. april 2018
Der blev nedsat et udvalg, der udarbejder et forslag til en dagsorden.
Udvalget består af: SH, GR, AR, BJ, LR.
Mulige emner på mødet: Robusthed og sårbarhed – Per Schultz Jørgensen, hvor alle forældre kunne høre ham. Det gode skole/hjem samarbejde med dialog med kontaktforældrene og valg til bestyrelsen.

2.5

Lighedsbegreber og sprogbrug på Virum Skole
Skolebestyrelsen havde en drøftelse af punktet. Spørgsmål som ”Hvad
gør vi egentlig for lighed på skolen?” og ”Hvad skaber ord for en virkelighed?” blev drøftet. Nogle af konklusionerne blev, at der på skolen er
en grundlæggende tilgang til at anerkende forskelligheder. Skolens inklusionsfolder påpeger mangfoldighed og plads til alle.

2.6

Kedsomhed
HR motiverede punktet dels ved en artikel og dels ved et kort indlæg,
der blandt andet påpegede, at det ikke er et spørgsmål om eleverne
keder sig, eller om lærerne ikke kan undervise, men i højere grad er
tale om, at lærerne skal være ambitiøse på deres elevers vegne.
Områder som kedsomhed kontra motivation kontra træning blev drøftet. Motivation og læring er fortsat områder Virum Skole skal og vil arbejde med, da undersøgelser viser at nogle elever mister deres nysgerrighed gennem skoletiden.

2.5

Kommende bestyrelsesmøder
• Innovation
• It-undervisning
• Robusthed
• Tværfaglighed

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har lavet undersøgelser af toiletforholdene i indskolingsbygningerne ved interviews. Da eleverne i indskolingen ikke er tilfredse
med toiletterne ønsker elevrådet at lave en kampagne til indskolingen.
Elevrådet er ved at planlægge denne kampagne. Elevrådet har også givet ideer til bibliotekets kommende funktioner.
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Juleafslutningen er blevet evalueret af elevrådet og der savnes en julerevy. Elevrådet foreslår, at en årgang måske fast fremover skal stå for
en revy.
3.2

Nyt fra Sfo og klub
Der er discofest den 2. februar for 2. og 3. klasserne og der holdes fastelavn den 9. februar i både sfo og klub.
Klubben har interviewet elever fra 4. klasserne, om hvad de oplever i
klubben, og hvad de gerne vil opleve, for at imødegå at eleverne stopper. Klubben vil gøre det samme med 5 årgang.

3.3

Meddelelser
Der er bevilget loft til biblioteket. Det forventes færdigt lidt efter påske.
Skolen skal skal- og brandsikres. Det er et projekt, der vil tage ca. ½
år. Der skal ansættes en ny centerchef i Center for Uddannelse og Pædagogik pr. 1/5.
På det nær forestående kvartalsmøde med Center for Areal og Ejendom
vil skolen fremlægge masterplanen for udeområderne samt søge penge
hertil.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Vinterferie, Fastelavn, Kontaktforældremøde, Cirkus på 1. årgang, Ombygning af biblioteket, Brand og Skalsikring, udearealerne

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle sager

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.00
Næste møde mandag den 26. februar 2018

