Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 27. februar 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), Anne Steiner Jensen (ASJ)
Gitte Olsen (GO), Jakob Dam (JD), Anna Voss Jacobsen (AVJ), Kaja Gillesberg
Lassen (KGL), Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Camilla Stevns Bøje
Referat:

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra møde den 23. januar 2019
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Offentlig høring af ny Idræts- og Bevægelsesstrategi
Skolebestyrelsen var enige om, at det er en ambitiøs Idræts- og Bevægelsesstrategi, som Kultur- og Fritidsudvalget har fremlagt. Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar, hvor det nævnes, at skolens nuværende udearealer på ingen måde vil kunne indfri strategien, men derimod vil skolens masterplan for udearealerne være med til at fremme
strategien både for skolens nuværende brugere men også for lokalområdet. Høringssvaret vil også belyse problemstillingen vedrørende skolens fritidstilbuds mulighed for at få tid i skolens haller. Høringssvaret
fremsendes inden den 11. marts 2019.

2.2

Virum Skole
Padlet fra kontaktforældremødet onsdag den 21. november
Skolebakken 9
På kontaktforældremødet fik forældrene den opgave at arbejde med
2830 Virum
ideer, som de tænkte kunne styrke sfo og klubben. Det resulterede i en
Padlet med forskellige udsagn. GO forklarede, hvorledes pædagogerne Tlf. 45 28 44 20
har arbejdet videre med disse udsagn på 3 personalemøder, og hvor
fokus er på nuværende tidspunkt. Der arbejdes med tydelig kommunikation mellem fritidstilbuddet og forældrene. En konkret handling har virum@ltk.dk
www.virumskole.dk
været, at der fra nu af ligger ugeplaner for alle etagerne på Tabulex.
Ydermere arbejdes der på at samkøre visse administrative funktioner
internt i sfo, således at der kan frigøres noget personale, der dermed
kan lave flere aktiviteter for børnene.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Overgangen fra sfo til klub arbejdes der fortsat på at forbedre, og det
er tydeligt, at de kommende børns forældre skal inddrages tidligere i
processen end på nuværende tidspunkt. Dette vil ske fra skoleåret
2019/2020. Elevrådet har ligeledes arbejdet med udsagnene fra Padlet.
De har lavet en inspirationsliste med forskellige aktiviteter. GO tager
den med tilbage til pædagogerne.

2.3

Planlægning af kontaktforældremødet onsdag den 10. april
2019 kl. 19.00 – 21.00
Skolebestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af RBB, DV, GO og GR,
der vil komme med et forslag til en dagsorden til kontaktforældremødet
onsdag den 10. april 2019. Emner som skærmfritid, spil efter alder og
tilbagemelding på Padlet er mulige punkter på det kommende møde.

2.4

Revidering af princip for skole-hjem-samarbejdet
Skolebestyrelsen reviderede princippet for skole-hjem-samarbejdet, da
der havde indsneget sig en fejl. Samtlige principper lægges på skolens
hjemmeside.

2.5

Tilbagemelding fra nedsatte udvalg i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har nedsat en række udvalg, og nogle af skolebestyrelsens medlemmer deltager i diverse kommunale råd:
• Et økonomiudvalg der arbejder med at få masterplanen for ude
arealerne til at blive realiseret. Der arbejdes på flere forskellige
fronter. Der er møde mandag den 5. marts kl. 20:00.
• Et trafikudvalg der vil se nærmere på de trafikale forhold omkring
skolen. Udvalget består af RBB, HHS, LMS, PEB og LR
• Skolerådet: Skolebestyrelsen fra Kongevejens Skole ønsker et
samarbejde med denne skolebestyrelse for at få politikkerne til at
forstå problematikken med skolernes dårlige økonomi.
• Integrationsudvalget: DV er medlem, og der har kun været holdt
et møde. Det er et ønske fra de andre skolebestyrelser, at de får
mulighed for at give deres mening til kende.

2.6

Skærmfri/mobilfri
GR motiverede punktet. Skolebestyrelsen har stor interesse i emnet og
ønsker at få belyst det fra så mange vinkler som muligt, før der træffes
beslutninger. Herunder vil skolebestyrelsen benytte sig af Tryg-fonden,
der har undersøgt feltet, samt andet materiale til at kvalificere bestyrelsen bedst muligt. Viden fra andre skoler, der har arbejdet med em-
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net, vil også blive inddraget. Derudover skal eleverne, forældrene og
medarbejderne også høres. Hvis der laves regler, er det vigtigt, at det
er muligt at efterleve dem samt, at alle bakker op om dem. Der er ikke
nogen kommunale regler på området.
Der var stor enighed om at indføre regler for mobiltelefoner i forhold til
idrætsundervisningen (omklædningsrummene). Derudover er det vigtigt, at emnet bliver belyst grundigt, da mobiltelefonerne også bruges i
undervisningen.
Elevrådet forklarede, at for de store elevers vedkommende er det også
fra deres computere, de tilgår de sociale medier, også når de ikke må.
Som elevrådet umiddelbart så det, var de positive konsekvenser ved
ingen mobiltelefoner i pauserne, at flere børn nok ville gå ud og være
sammen med andre. De var dog ikke sikre på, at det ville være effekten hos de ældste elever.
Punktet vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har ligeledes debatteret mobilfri skole. De mener ikke, at det
er et problem i undervisningen. De er positive overfor forsøg og vil tage
emnet op igen i elevrådet.
Minielevråd har haft deres første møde. Det handlede om, hvad det vil
sige at være i et elevråd. De har fokus på toiletforholdene i indskolingen og planlægger at lave en konkurrence. Der er en startdato men ikke en slutdato, og der vil være en præmie til den årgang, der gør det
bedst.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Årets fastelavn vil have fokus på fællesskabet, hvor 3. årgang henter 1.
årgang, og 2. årgang henter 0.årgang, før der skal slås katten af tønden.
I denne periode er der besøgsdage for henholdsvis pigerne og drengene
i 3. årgang i klubben, hvor de skal gå fra den 1. maj.
Skolepædagogerne i 3. årgang stopper i klasserne den 1. april, da de
skal starte 1. maj børnene op. Det er vigtigt, at kommunikationen omkring dette er tydelig.
Klubben har arbejdet med, hvad der skal til, for at børnene i 4. årgang
vælger klubben fremfor at gå hjem. De har taget udgangspunkt i børnenes egne udsagn i forhold til, at der nu er regler for, hvor meget der
må spilles i klubben. Efter disse regler er indført, har klubben færre
fremmødet svarende til 1,5 klasse. På 5. og 6. årgang er det ikke noget
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problem mht. spilletid i klubben. Klubben vil have fokus på problemstillingen ved det kommende optag af børn.
Klubben har holdt møde med kontaktforældre på 4. årgang, hvor 3 ud
af 18 kontaktforældre deltog. Forældrene oplever gladere børn, når de
kommer hjem fra klubben, efter at spillereglerne er indført.

3.3

Meddelelser
GR og GO har haft besøg af formand og næstformand fra Børneudvalget, som ønskede at få nærmere kendskab til kommunens forskellige
institutioner. De havde ved en tidligere lejlighed givet tilsagn til at invitere skolebestyrelsesformanden, men kommunen glemte at sende en
invitation. I stedet har de lovet at invitere skolebestyrelsesformanden
særskilt. GR og GO problematiserede skolens økonomi, Kolles placering
på to steder og den voksende inklusionsopgave.
Skolerådet efterspørger medlemmer til skolebestyrelsen på Heldagsskolen. Formandsposten har i 12 år været varetaget af Virum Skole,
men der er enighed om, at denne fremover må findes andet sted.
Der er kommet en ny aftale på folkeskoleområdet, som bl.a. vil få betydning for det kommende års timefordelingsplan. Kommunen arbejder
på det, og bestyrelsen vil på et senere møde blive orienteret nærmere
om den nye aftale.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde den 10. april
Skolebal for 8. og 9. årgang den 7. marts

3.5

Eventuelt

3.6

Personelle sager
Punktet vil fremadrettet kaldes: ”Lukket dagsorden”.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

