Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.00

Tilstede: Dorien van Veelen (DV), Hans Henrik Schmidt (HHS), Pia Elkjær Bay
(PEB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Lene Rasmussen (LR), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR), 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)
Referat:

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra møde den 27. februar 2019
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Den nye folkeskoleaftale (GR/BJ)
GR gennemgik hovedlinjerne for justering af folkeskolereformen fra
2014. Der var særligt fokus på de nye krav til de obligatoriske valgfag
for de kommende 7. klasser samt kravet om lavere timetal i indskolingen, der begge gælder for skoleåret 2019/20. Justeringerne sker som
fælge af en landspolitisk aftale, som Folketinget forventes at vedtage
snarest. I Lyngby Taarbæk kommune (LTK) behandler Kommunalbestyrelsen emnet i april måned, og her vil bl.a. de økonomiske konsekvenser af aftalen blive beskrevet og søgt finansieret.

2.2

Godkendelse af forslag til timefordelingsplan 2019/20 (GR/BJ)
BJ fremlagde forslag til timefordelingsplan for skoleåret 2019/20. Timefordelingsplanen tager udgangspunkt i den kommunale timefordelings- Virum Skole
Skolebakken 9
plan, som udmeldes af LTK. I justeringen af folkeskolereformen er det 2830 Virum
muligt at benytte en særlig bestemmelse (§16d) til at forkorte skoledagen for eleverne i 4. – 9. klasse. Det antal timer i en klasse, som sko- Tlf. 45 28 44 20
ledagen afkortes med, bliver konverteret til klassetimer med to lærere/pædagoger. Skolebestyrelsen tilslutter sig, at skoledagen bliver afvirum@ltk.dk
kortet med det, der er muligt i forhold til folkeskolereformen. Der er
www.virumskole.dk
fortsat lagt mere vægt på faglektioner fremfor understøttende undervisning for de ældste elever, da de ministerielle krav til eleverne til afgangsprøverne er intensiveret. Det er fortsat et ønske på Virum Skole,
at der svømmes i både 4. og 5. klasse. Fra LTKs side er det kun på 4.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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klassetrin, at svømningen er placeret. Skolebestyrelsen godkendte herefter timefordelingsplanen for skoleåret 2019/20.
2.3

Kontaktforældremødet onsdag den 10. april 2019
kl. 19.00 – 21.00 (DV)
DV fremlagde arbejdsgruppens forslag til et program for kontaktforældremødet. Med få rettelser blev programmet vedtaget. Når kontaktforældrene skal debattere deres rolle, blev det besluttet, at dette sker ved
hjælp af 2 – 3 cases. Det er vigtigt, at kontaktforældrene fra de enkelte
årgange under dette punkt blandes. Arbejdsgruppen tilretter programmet og laver teksten til en invitation, samt sørger for, at den sendes ud
via Intra.

2.4

Fundraising, privat og politisk pres (LS)
PEB, RBB og DV har sammen med skolebestyrelserne fra Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen og Kongevejensskole været til møde
med LTK omkring budget for renovering og etablering af legepladser.
Der er afsat 4 millioner kr. over to år til alle kommunens institutioner.
Kommunen ville gerne høre, om andre skoler var i færd med at rejse
penge på egen hånd ligesom Taarbæk Skole. Det blev tilkendegivet på
mødet, at flere skoler vil se på denne mulighed, men det er grundlæggende en kommunal forpligtelse at drive skolerne økonomisk forsvarligt. På skoledialogmødet i april vil skolernes budgetter være på dagsordenen. Skolebestyrelsen debatterede, hvorledes de kan gøre politikkerne opmærksomme på skolernes trængte økonomi, og det blev besluttet at arbejde videre med de andre skolebestyrelser, ligesom de tiltag der er taget på VS fortsættes/intensiveres.

2.5

Skærmfri/mobilfri
Skolebestyrelsen fortsatte sin drøftelse om emnet. Flere skolebestyrelsesmedlemmer havde indsamlet viden fra andre skoler og medier mhp.
at kvalificere bestyrelsens videre arbejde. RBB havde genereret en liste
med skoler, der har arbejdet med denne problemstilling på forskellige
måder. RBB sørger for, at alle i skolebestyrelsen får listen. I Skolebestyrelsen er der forskellige holdninger til emnet, og derfor vil emnet
fortsat blive debatteret på det kommende skolebestyrelsesmøde også.
Der er fokus på bl.a., hvordan medierne bruges i undervisnings- og fritidsdelen, hvilken indflydelse har det på børnenes trivsel og læring,
hvilken indflydelse har det på børnenes sociale færdigheder, hvilken
konsekvens har det for fremmødet i SFO/Kolle mv. Bl.a. disse områder
vil skolebestyrelsen drøfte på ny. Er vigtigt input er, at det er vigtigt at
skelne mellem indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

2.6

Prioriteringsliste for skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens liste blev gennemgået og prioriteret, således at
punkterne kan planlægges til de kommende skolebestyrelsesmøder.

Side 3/3

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
AVJ fortalte om klimastrejken, som en stor del af skolens ældste elever
valgte at deltage i.
Elevrådet har evalueret skoleballet for 8. og 9. årgang. Denne evaluering vil sammen med andre evalueringer indgå i næste års planlægning
af skoleballet.
Elevrådet skal i nær fremtid i gang med at planlægge Skole OL. Selve
konkurrencerne planlægges til at blive afholdt i pauserne.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Fastelavn i 0. – 3. klasse var en rigtig god dag. De kommende begivenheder i SFO er Diskofest og 3. klassernes afslutningsfest. I Kolle er
der den 25. marts 2019 informationsmøde for forældrene til 3. årgang.
Børnene fra 3. årgang starter i Kolle 1. maj. Der er påbegyndt et arbejde med strukturen for næste års Mini OL. For at Kolle fremadrettet skal
deltage, er det nødvendigt med forandringer, herunder særligt at medarbejderne ikke skal stå for de praktiske forhold, da der i så fald ikke er
tid til at tage sig af de deltagende børn.

3.3

Meddelelser
For første gang på Virum Skole vil der ved det kommende optag af elever på 0. årgang være børn uden for skoledistriktet, da der er forældre,
der har benyttet sig af det frie skolevalg. Dette er ensbetydende med,
at der vil være børn i 0. klasse, der ikke bor i umiddelbar nærhed af
skolen.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde
Overgangsmøderne for de kommende Maj-børn.

3.5

Eventuelt
Det nye kontaktsystem ”Aula” vil være klart fra det nye skoleår, og der
pågår en del arbejde med at gøre alt klar.
Trafikforholdene på Parcelvej om eftermiddagen er igen blevet udfordrende, hvilket bestyrelsens trafikudvalg vil have fokus på.

3.6

Lukket dagsorden
Der var intet under dette punkt.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

