Referat af kontaktforældremøde
Mandag den 9. april 2018

Virum Skole
Dato:

25-04-2018

Ref:

BJ

1.

Velkomst og introduktion til program
Susanne Hjernøe bød velkommen og præsenterede aftenens program.

2.

Skolebestyrelsesvalg
Susanne Hjernøe orienterede om kommende skolebestyrelsesvalg og fortalte om skolebestyrelsens arbejde.



Præsentationen vedrørende skolebestyrelsesvalget er vedhæftet referatet.

3.

Skole/hjemsamarbejdet
Processen for udviklingsarbejdet:
Gitte Rasmussen orienterede om processen for udviklingsarbejdet omhandlende
skole/hjemsamarbejde i forhold til skole/hjem samtalerne og forældremøderne. Dette
udviklingsarbejde tager udgangspunkt i skolens pædagogiske udvalgs debat om emnet. Emnet har været diskuteret af medarbejderne ved udviklingsmøder. Der er,
blandt medarbejderne nedsat en arbejdsgruppe, der efterfølgende har samlet det materiale, som blev præsenteret på kontaktforældremødet.
Målet med flere forældremøder er et ønske om at arbejde endnu mere med fællesskabet samt trivselsarbejdet i klasserne. Skolebestyrelsen har den endelig beslutning.
Gennemgang af modeller v. lærere/pædagog:
Anne Steiner Jensen, Rebekka Dalgaard og Allan Ramsby fra arbejdsgruppen fremlagde modellen med to forældremøder om året og en skole/hjem samtale samt behovssamtaler. Det vil være en model, der er den samme for eleven gennem hele skoleforløbet.
Tanken bag to forældremøder er, at der dermed bliver tid til at debattere aktuelle
problemstillinger for klassetrinnet samtidig med, at der bliver tid til informationer. Det
er vigtigt, at eleverne trives i fællesskabet, og derfor denne ekstra opmærksomhed
på dette område. Begrundelsen for at ændre på selve skole/hjem samtalerne skyldes,
at der allerede nu foregår megen kommunikation mellem skole og hjem i form af
ugeplaner, beskeder i Intra, telefonsamtaler, prøver, test og målinger. Behovssamtalen skal tage udgangspunkt i en dagsorden, der er aftalt mellem skole og hjem. Med
dagsordenspunkterne har alle til mødet mulighed for at forberede sig. En behovssamtale kan initieres af både skole og hjem. Tidspunktet for den traditionelle skole/hjem
samtale er ikke fastlagt.
Kontaktforældrene havde en bekymring over antallet af behovssamtaler. Det blev
nævnt, at det ville være vigtigt at lave et estimat for antallet. Der kunne være en risiko for, at der ved denne form kunne blive skabt et behov, som der ikke er lige nu.
Virum Skole
Det blev nævnt, at skolebestyrelsen måske skulle lave nogle overordnede rammer
for
Skolebakken 9
at undgå dette.
2830 Virum
Drøftelse i grupper om modellerne for skole/hjemsamarbejdet:
Tlf. 45 28 44 20
Gitte Rasmussen lagde vægt på at kontaktforældrenes overvejelser vedrørende dette
virum@ltk.dk
emne er vigtig. Herefter arbejdede kontaktforældrene i grupper, hvor de kom
med
www.virumskole.dk
betragtninger i forhold til det fremlagte. Der blev udfyldt en Padlet, som er vedhæftet
referatet.
Center for
Uddannelse og
Pædagogik
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4.

Til- og afmelding til årgangsarrangementer og sfo/klub
Gitte Olsen uddybede problemstillingen om til- og afmelding af børn i sfo/klub i ferierne, og opfordrede kontaktforældrene til at komme med forslag til, hvordan man kan
Optimere til- og afmeldinger. Der kom flere forslag.
•
•
•
•
•
•

En tidligere udmelding af det planlagte program for ugen.
Bruge Facebook til til- og afmeldinger.
Opfordre til, at selvom man er tilmeldt, så er afbud pr. telefon på selve dagen
bedre end slet ikke at vide noget.
At kontaktforældrene husker de andre forældre på, når der skal laves til- eller
afmeldinger.
Kan tabulexskærmen i sfo´en minde forældrene om, at der er en til- og afmelding, de skal svare på?
Kan man i en periode have en mellemkategori mellem ja/nej, så den enkelte
familie kan få ferien planlagt?

Det er muligt via Intra at gå direkte til tabulex. Det var et ønske blandt kontaktforældrene, at ledelsen lagde et link ud. Der blev ligeledes nævnt klubbens sene morgenåbningstid i ferierne. Gitte Olsen undersøger muligheden for at ændre denne til tidligere.
5.

Fremvisning af Masterplanen for udearealerne
Gitte Olsen gennemgik masterplanen for udearealerne på Virum Skole for kontaktforældrene. Det har været et kriterie, at de forskellige elementer skal kunne bruges til
flere forskellige aktiviteter i løbet af hele dagen. Hvis kommunen tildeler os penge til
udearealerne, er masterplanen klar. Skolen vil søge om en ny anlægsbevilling til udearealerne. Begrundelsen er blandt andet brugertilfredshedsundersøgelsen og tildeling
af ekstra klasser. Kontaktforældrene overvejer, at danne en arbejdsgruppe som vil
arbejde for at få bedre udearealer til Virum Skole. Kontaktperson til denne arbejdsgruppe blev Anne-Dorte Stanstrup med barn i 0.A mail: adstanstruo@gmail.com.

6.

Input fra kontaktforældrene
Susanne Hjernøe opfordrede kontaktforældrene til at komme med input til skolen
og/eller bestyrelsen. Følgende emner kom frem:
•

Er det besluttet at den ekstra 0. klasse skal placeres på Virum Skole?
Svar: Ja det er besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget.

•

Der er meget affald i hækken ud mod Parcelvej. Kan der gøres noget?
Svar: Ja – skolen vil lave en affaldsindsamling, så området rundt om skolen
bliver ordnet.

•

Kan det overvejes at øge antallet af kontaktforældremøder?
Svar: Skolebestyrelsen tager det op som et punkt på et skolebestyrelsesmøde.

•

Er det muligt, at få dannet et forum, der taler om elevernes fritidsliv?
Svar: Ledelsen vil kigge nærmere på, hvordan en debat kan foregå. Punktet
vil endvidere blive drøftet i skolebestyrelsen.
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7.

Sidste nyt live
Gitte Rasmussen præsenterede kort nogle af de begivenheder, der har været på skolen i de sidste måneder, samt et par af de kommende begivenheder. Der blev nævnt
Kolles 23 års fødselsdag med lagkage, cirkus på 1. årgang med forestillinger, skolebal
for 8. og 9. årgang, skolen løb for team Rynkeby op mod påsken, gækkebreve til skolelederen, En fantastisk tekniskserviceleder som har skabt systematik og orden, 9. årgang er startet på at trække deres område til afgangsprøverne, 1. maj børnene kommer snart.

8.

Afrunding
Susanne Hjernøe afsluttede og takkede kontaktforældrene for fremmødet.

Venlig hilsen

Susanne Hjernøe

/

Gitte Rasmussen

