Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 18.00

Tilstede: Dorien van Veelen (DV), Hans Henrik Schmidt (HHS), Pia Elkjær Bay
(PEB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Lene Rasmussen (LR), Lars Møller
Salling (LS), Camilla Stevns Bøje (CB), Anne Steiner Jensen (ASJ) Gitte Olsen
(GO), Anna Voss Jacobsen (AVJ), Kaja Gillesberg Lassen (KGL), Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Jakob Dam (JD), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR)
Referat:

0.

Aula
En af skolens it-vejledere Allan Ramsby var blevet bedt om at fremvise
den kommende kommunikationsplatform Aula for skolebestyrelsen.
Aula havde desværre valgt at opdatere deres side på selv samme tid.
Skolebestyrelsen får fremvist Aula på det næste skolebestyrelsesmøde.

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra møde den 20. marts 2019
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Evaluering af kontaktforældremødet den 10. april 2019
RBB gennemgik kort strukturen og indholdet af kontaktforældremødet.
Skolebestyrelsen var enige om, at der foregik nogle gode debatter og
vidensdeling blandt kontaktforældrene. Der var fremmødt ca. 1/3 del af
klassernes kontaktforældre.

Virum Skole

2.2

2.3

Timefordelingsplan 2019/20
Folketinget har vedtaget justeringerne af folkeskolereformen ved en
hastebehandling. Timefordelingsplanen 2019/20 er hermed vedtaget.

Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

Orientering om arbejdet i skoledialog
DV deltog i skoledialogmødet den 7. maj. GR deltog også men som re- virum@ltk.dk
www.virumskole.dk
præsentant for skolelederforeningen. På mødet forsøgte kommunen at
forklare, at Indenrigsministeriets tal for, hvor meget en kommune bruger pr. elev, ikke var tal man kunne regne med. Lyngby-Taarbæk ligger
ifølge dem ikke på en 94 plads ud af 98 kommuner, men på en 74
plads. De fremmødte skolebestyrelsers medlemmer blev på ingen må- Lyngby-Taarbæk
Kommune
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der overbevist. Herudover ønskede kommunen, at skolebestyrelsesmedlemmerne fandt nye besparelsesområder. Skolebestyrelsesmedlemmerne kunne ikke pege på nogen former for besparelser og var i
øvrigt på tværs af skolerne meget enige om, at kommunen bør bruge
flere penge på skoleområdet.
Det kommunale budget kommer i høring i perioden 24. maj – 3. juni.
Skolebestyrelsen indkaldes til møde tirsdag den 28. maj kl. 7.30 – 8.30
med henblik på at udfærdige et høringssvar.

2.4

Orientering om, arbejdet med at involvere forældrene
Skolebestyrelsen havde indkaldt til to møder for at få forældre til at involvere sig. På mødet den 30. april deltog 10 forældre foruden medlemmer af skolebestyrelsen. RBB påtog sig at være leder af en styregruppe, der vil skitsere en strategi for, hvordan man kan engagere flere
forældre.
På mødet den 1. maj deltog 4 forældre foruden medlemmerne fra skolebestyrelsen. Udfaldet af Taarbæk Skoles fundraising-projekt får betydning for, hvilken vej Virum Skoles skolebestyrelse vælger at gå.
Der var et ønske om, at skolebestyrelsen kan kommunikere direkte til
samtlige kontaktforældre. BJ søger for, at listen på Intra er opdateret.
Det blev ligeledes påpeget, at skolebestyrelsen løbende skal overveje,
hvordan de bedst muligt bruger deres kræfter. Brugen af de sociale
medier blev også overvejet.
d. 5. september er der borgermøde om det kommunale budget

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har ikke nået at afholde noget nyt møde. Skole-OL flyttes til
efteråret. Det er planlagt, at elevrådet på det kommende elevrådsmøde
skal tale om bevægelse i undervisningen. Minielevrådet har deres andet
møde i år. De mindre elever er meget engagerede i minielevrådet.
BJ sørger for, at elevrådsformanden får kontakt til det fælles elevråd i
kommunen.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Der er afholdt en skøn fest i forbindelse med 3. klassernes afsked med
sfo. 3. klasserne har fået en god start i klubben. GO har talt med 4.
klasserne om hvorledes det er at komme i klubben. Det var en rigtig
god dialog, hvor eleverne kom med gode ideer, som tages med videre.
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UK har været en tur til Holbæk Camping. Det var en stor succes for de
16 piger, der deltog.

3.3

Meddelelser
Der er afholdt velkomstmøder lige efter påske for de nye børn og deres
forældre. Der er startet 96 nye børn til kommende 0. årgang.
Virum Skole bliver 100 år den 9. april 2020. Da denne dag er Skærtorsdag, holdes fødselsdagen en anden dag.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Lidt om den tidlige sfo-start
9. klassernes prøver
Translokationsdato
9 klasserne sidste skoledag

3.5

Eventuelt
Der blev spurgt til legepladstilsyn. Kommunen er forpligtet til at foretage legepladseftersyn 1 gang om året. Der var sidst legepladseftersyn
for 1,5 måned siden. Vi er opmærksomme på det.
CB har kontakt til en billedskole, som har erfaring med at udsmykke
skoler. CB sørger for, at der sendes materiale til skolen.

3.6

Lukket dagsorden
Behandling af en henvendelse, som skolebestyrelsen besvarer.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

