Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 18.00
Tilstede: Camilla Stevns Bøje (CB), 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).

Referat:

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet, at punkt 2.5 forældrehenvendelser behandles under
punktet, der fremadrettet benævnes: Lukket dagsorden. Dagsordenen
blev herefter godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra møde den 5. december 2018
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

2. behandling af skolens budget 2019
Den mellemliggende tid fra 1. behandling til 2. behandling af skolens
budget har ikke medført forandringer i budgettet. Herefter blev budgettet godkendt.

2.2

Fundraising
GR redegjorde for hvilke tanker og tiltag, der tidligere har været iværksat af de forrige skolebestyrelser på dette område. Herefter havde skolebestyrelsen en principiel drøftelse om fundraising. Der var perspektiver for og imod, at en skolebestyrelse skulle tænke i fundraising.
Skolebestyrelsen er enige om, at det er Lyngby Taarbæk Kommunes
Virum Skole
forpligtigelse at sørge for, at skolens inde og udearealer er brugbare
Skolebakken 9
og i ordentlig tilstand. Skolebestyrelsen vil derfor fortsat arbejde for at 2830 Virum
gøre kommunen meget opmærksom på skolens dårlige udearealer og
at kommunen allokerer tilstrækkelige ressourcer til, at udearealerne
Tlf. 45 28 44 20
fornys.
Skolebestyrelsen har modtaget nogle forældrehenvendelser, der gerne
virum@ltk.dk
vil hjælpe med at undersøge mulighederne for at lave fundraising.
www.virumskole.dk
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af CB, PEB, RBB og LS der
tager kontakt til disse forældre for at arbejde med problemstillingen på
forskellige måder.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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2.3

Røgfri skoletid for eleverne
Med baggrund i Sundhedsstrategien skal skolebestyrelsen hvert år have en drøftelse af røgfri skoletid for eleverne. GR informerede om, at
det ikke er tilladt for hverken medarbejdere eller elever at ryge på matriklen. Igennem undervisningen arbejdes der forbyggende med området. Elevrådet har ligeledes debatteret emnet.

2.4

Skoleudviklingsstrategi
Lyngby Taarbæks skoleudviklingsstrategi er under revidering. De forskellige skolers skolebestyrelser har deltaget i et debatmøde i december måned. Nogle af de ting skolebestyrelserne lagde vægt på var, at
det i skolestrategien fremgik, at undervisningen skal fremme nysgerrighed og ikke nødvendigvis det rigtige resultat. Dette kunne ske gennem aktivitetsbaseret undervisning. Herefter er planen, at personalet
på den enkelte skole skal give deres bidrag til skoleudviklingsstrategien.

2.5

Forældrehenvendelser
Flyttes til personelle sager

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet viste deres egen producerede film, der har været brugt til at
få de yngre elever til at melde sig til elevrådet.
Elevrådet arbejder fortsat med problemstillinger vedr. cykelparkering
Elevrådet havde en forespørgsel om der igen i år er barberskum til 9.
klassernes sidste skoledag. Det er der.
Eleverne nævnte, at der er dårlig luft i klasselokalerne. Der skal arbejdes på, at der luftes ud to gange pr. time, og at vinduernes spjæld står
åbne. Det vil elevrådet bringe med tilbage.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
I december måned blev der produceret julegaver i Sfo. Her i det nye år
er der fast suppe om onsdagen og snobrød om fredagen.
I klubben har der været hyttetur, julearrangement, diskofest og spilleaften. 4. årgangs elever har i klubben arrangeret ”Kolle har talent” og
5. årgang er ved at arrangere ”X-faktor. Klubbens pædagoger støtter
op og hjælper med arrangementerne.
Der er meget snart møde med forældre på 4. årgang for at evaluere
projektet ”Skærmfri klub frem til kl. 15:30 for 4. årgang”

3.3

Meddelelser
Virum Gymnasium kommer torsdag den 7. februar og holder koncert
for elever på Virum Skole.
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3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde
Vinterferien
Fastelavn
Lille ny elevråd

3.5

Eventuelt
Skolebestyrelsen udfærdiger et høringssvar til kommunen vedrørende
klassedannelse.

3.6

Personelle sager
Lukket dagsorden – forældrehenvendelser

Referent: Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20:30
Næste møde: onsdag den 27. marts 2019

