Referat af kontaktforældremøde
Onsdag den 21. november 2018

1.
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Samarbejdet mellem Skolebestyrelsen og Kontaktforældrene
Skolebestyrelsesformanden Lars Salling bød velkommen til årets vigtigste
møde og gennemgik derefter aftenens program. Skolebestyrelsesmedlemmerne blev
præsenteret og de forældrevalgte i Skolebestyrelsen har fordelt poster og ansvarsområder mellem sig.
Skolebestyrelsen glæder sig meget til samarbejdet med forældrene blandt andet via
kontaktforældrene, hvis rolle, skolebestyrelsen finder vigtig. Skolebestyrelsen vil
gerne gennem kontaktforældremøderne få en god dialog med alle.
Lars Salling forklarede om det samarbejde, der er blevet etableret mellem skolebestyrelserne fra skolerne i dette område. Det er et samarbejde Virum Skoles skolebestyrelse gerne vil fortsætte.
Præsentationen er vedhæftet referatet.

2.

Status på udearealer, trafiksikkerhed og skoledistrikter
Lars Salling gav en status på udearealerne. På kontaktforældremødet i april 2018
kvalificerede de fremmødte kontaktforældre masterplanen for udeområderne på hele
skolen, og de ideer er efterfølgende indarbejdet i masterplanen. Skolebestyrelsen har
i dette efterår problematiseret manglende penge til skolens udearealer overfor en del
kommunalbestyrelsesmedlemmer for derigennem at gøre opmærksom på problemstillingen. Skolebestyrelsen har stort fokus på området og på cykelparkeringen, som der
blev spurgt til fra kontaktforældrene.
Skolebestyrelsesmedlem Rasmus gav en status på trafiksikkerheden omkring skolen.
Skolebestyrelsen vil fortsat være opmærksomme på at fremme den gode tone overfor
skolepatruljerne, tænke i cykelparkering og cykelstier i lokalområdet, således at skolevejen bliver mere sikker for alle skolens elever.
Skoleleder Gitte Rasmussen forklarede, at fra skoleåret 2019/20 vil hver skole have
sit eget skoledistrikt. Skolen er planlagt til at have 4 klasser hvert år. Skolebestyrelsen afgav et hørringsvar på området sammen med tre andre skoler i området. Der er
hos alle en stor opmærksomhed på mange elever i klasserne, men også på problematikkerne vedrørende deling af årgange. Aktuelt har vi indskrevet 92 elever til kommende 0. klasse.

3.

Fritidslivet på Virum Skole
Skolebestyrelsesmedlem Lene Svanholm Rosenbeck motiverede punktet
og forklarede skolebestyrelsens interesse i at være med til at se på det
hele barn gennem hele dagen.
Sfo- og klubleder Gitte Olsen gennemgik rammer samt nogle af de forandringer der i gennem de sidste 8 år er foregået på sfo- og klubområdet.
Herefter foregik der gruppe diskussioner med temaet: Hvordan kan
fritidslivet styrkes?
Tilbagemeldingerne til dette punkt er samlet og vedhæftet referatet.
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4.

Input til skolebestyrelsen: Hvilke emner bør være i fokus?
•

Ageren på de sociale medier, skærmtid i fritidsdelen, hvordan
lærer vi eleverne at begå sig på nettet.
Brugen af mobil i timerne og i pauserne – måske en politik på
området.
Trivsel
Fællesskabet – en vi-kultur
Traditioner - morgensang skal fortsætte i de ældre klasser
Inklusion – den rummelige folkeskole – hvor rummelige kan vi
være.

•
•
•
•
•

Der kom ros fra kontaktforældrene til skolebestyrelsen for de emner, der allerede er
blevet taget op på mødet her.

5.

Eventuelt
Nogle forældre ønskede at gøre en aktiv indsats for at forbedre de fysiske forhold,
især udendørs. Forældrene blev oplyst om, at skolebestyrelsen har fokus på området
og er i løbende dialog med forvaltningen. Såfremt forældrene ønskede en indsats, der
går ud over det, ønsker skolebestyrelsen at blive orienteret, inden man går i gang
med noget.

Venlig hilsen

Lars Salling

/

Gitte Rasmussen

