REFERAT AF KONTAKTFORÆLDREMØDE

Virum Skole

onsdag den 8. november 2017

1.

Velkomst og introduktion til program
Gitte Rasmussen bød velkommen og præsenterede aftenens program.
Susanne Hjernøe præsenterede skolens bestyrelse.

2.

Skolebestyrelsens årsberetning m.m.
Susanne Hjernøe gennemgik bestyrelsens årsberetning og fortalte om
de emner, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i det forgangne
skoleår tillige med kommende opgaver.
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Der blev fra kontaktforældrene stillet spørgsmål til hvorfor synlig læringsprojektet blev stoppet. Gitte Rasmussen forklarede, at det var en
kommunalpolitisk beslutning der medførte at Lyngby Taarbæk Kommune trådte ud af projektet.
3.

Skolebesøg her og til Mallorca for 9.C
Gitte Rasmussen præsenterede skoleudvekslings projektet mellem 9.C
på Virum Skole og en klasse fra Colegio Montesion i Palma på Mallorca.
Herefter fremviste Laura Jensen og Clara Krag fra 9.C billeder fra skoleudvekslings besøgene. De fortalte om deres oplevelser, de forskellige
aktiviteter de deltog i og fordele/ulemper ved besøgene.

4.

Masterplan for udearealerne på Virum Skole
Erik Smed gennemgik arbejdsgruppens foreløbige forslag til en masterplan for udearealerne på Virum Skole, samt forklarede den videre proces,
hvor elevrådet skal inddrages, for at få elevernes ideer med i planen. Der
arbejdes med, at de forskellige elementer kan bruges til flere forskellige
aktiviteter i løbet af hele dagen.
Herefter arbejdede kontaktforældrene i grupper, hvor de skulle komme
med ideer til masterplanen.
Når masterplanen er færdig, vil Center for Areal og Ejendom (CAE) og
Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) blive præsenteret for den.
Kontaktforældrene arbejdede ligeledes med ideer til, hvorledes masterplanen kan blive en realitet. Skolebestyrelsen fortsætter med at følge
projektet.
Sfo/klub leder Gitte Olsen og Afdelingsleder Erik Smed er kontaktpersoner på masterplanen.
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5.

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

Tilbydes der andre sprogfag end engelsk og tysk/fransk?
Svar: Nej der tilbydes ikke andre. Der er mulighed for andre sprog på Ungdomsskolen.

-

Det blev nævnt, at toiletterne i indskolingsbygningerne
fortsat lugter. Skolen kunne fortælle at kommunen er i
gang med en kortlægning af forholdene. Der arbejdes fortsat med eleverne om, at aflevere toilettet i samme stand,
som man gerne vil modtage det.

-

Der blev spurgt til skolens mediepolitik. I 5 årgang indbydes elever og forældre til møde om ”Unge på nettet”. Det
har fortsat skolens bevågenhed og fremadrettet skal der
arbejdes med elevernes digitale dannelse.

-

Antallet af elever på 4 årgang stiger fortsat. Der er 5 klasser på denne årgang. Kommunes principper for elevtilgang
følges. Selve placeringen af de enkelte elever er pædagogisk begrundet.

6.

Orientering om valg til skolebestyrelsen 2018
Susanne Hjernøe orienterede om det kommende valg til skolebestyrelsen. Informationer om valget vil komme i Intra i foråret 2018.

7.

Afrunding
Susanne Hjernøe afsluttede og takkede kontaktforældrene for fremmødet.
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