Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 26. august 2019 kl. 17.30 – 19.30

Tilstede: Dorien van Veelen (DV), Hans Henrik Schmidt (HHS), Pia Elkjær Bay
(PEB), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR), Lene Rasmussen (LR), Lars Møller
Salling (LS), Camilla Stevns Bøje (CB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Gitte
Olsen (GO), Anne Steiner Jensen (ASJ), Kaja Gillesberg Lassen (KGL), Gitte
Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Referat:
0

Præsentation af de nye lærere og derefter rundvisning i Kolle
Rune Kristensen, Helle Bækdal og Louis Brinch, der er tre ud af de fem
lærere, der til dette skoleår er ansat på skolen, præsenterede sig kort
for bestyrelsen.
GO indledte rundvisningen i Kolle med et kort oprids af klubbens historie. Selve pavillonen blev placeret på en del af skolens idrætsareal som
en midlertidig bygning for ca. 16 år siden. Den har hidtil sammen med
K2, der er placeret i kælderen ved idræt, været skolens klubtilbud for
elever i 4. klasse til 6. klasse. Kort før sommerferien blev det besluttet
at samle skolens klubtilbud for elever i 4. klasse til 6. klasse i pavillonen Kolle. Ved at samle klubben i Kolle giver det mulighed for at have
umiddelbar kontakt til de grønne områder samt mulighed for at lave
bål. I løbet af sommerferien er Kolle blevet forandret i indretningen af
lokalerne. Ikke alle lokaler er endeligt indrettet, da børnene i den
kommende periode vil blive inddraget i denne proces. Også Uderummet
ved Kolle vil i nær fremtid blive forandret. GO redegjorde for, at der har
været et stabilt fremmøde efter sommerferien med 156 børn. Før
sommerferien lå tallet på 183 fremmødte. GO følger op på udmeldingerne ved at tage telefonkontakt til forældrene. GO fremlægger ligeledes tal vedrørende fremmøde på det næste skolebestyrelsesmøde.

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 18. juni 2019
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Kolle
Ved den nye indretning af Kolle er det indtænkt, at stort set alt kan
flyttes med, når klubben forhåbentligt en dag vil få en anden lokalitet.
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Skolebestyrelsen ønsker, at Kolle fremadrettet bliver et punkt på dagsordenen.
Mulighederne for at kommunikere mere fra Kolle til forældrene blev
drøftet. Ideer som forældreaftner, folder med info, et Kolle årshjul med
begivenheder og en film om Kolle blev nævnt. Emnet tages op igen.
GO oplyste, at fremadrettet vil hver af de tre årgange, der kommer i
Kolle have en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen deltager i teammøder med årgangens lærere så nyttig viden gives videre mellem de
voksne. Ved at satse på dialog mellem børnene og medarbejderne håber GO, at holde på børnene så de fortsat vil komme i klubben.

2.2

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2018-2019
Skolebestyrelsens årsberetning er for skoleåret 2018-2019 lavet som
en film. Der har været gode tilbagemeldinger på denne film. Årsberetningen er godkendt.

2.3

Den nationale trivselsmåling
Afdelingsleder Erik Smed var syg, så GR gennemgik den nationale trivselsmåling for skolebestyrelsen samt selve proceduren for, hvorledes
Trivselsmålingen blev gennemført. Sidste skoleår blev trivselsmålingen
ikke gennemført i Danmark pga datasikkerheden. I år har det været
muligt som elev ikke at deltage, når ens forældre frabad sig det. Selve
trivselsmålingen foretages i april måned. Resultaterne er til rådighed i
maj måned. De enkelte klassers lærere bliver bedt om at se resultaterne igennem og overveje, om det giver anledning til indsatser.
Ud over lærerne og pædagogernes daglige arbejde med de enkelte
klassers trivsel arbejder skolens relationsteam med forebyggende trivselsarbejde i klasserne.
Skolebestyrelsen var nysgerrige på, hvorledes Virum Skoles resultater
ligger i forhold til resten af landet samt i forhold til tidligere års trivselsmåling. Emnet vil blive taget op igen i skolebestyrelsen.

2.4

Status på Skolerådsmødet og møde med politikkerne
Alle skolers skolebestyrelser var repræsenteret til skolerådsmødet. Alle
var enige om, at skolebestyrelserne fortsat står sammen. Der afgives
et fælles høringssvar vedrørende det kommunale budget.
Borgmester Sofia Osmani, formanden for Børne- og Ungdomsudvalget
Gitte Kjær-Westerman, Direktør for Center for Uddannelse og Pædagogik Lene Magnussen og Centerchef Kirsten Balle var alle til møde med
repræsentanter fra alle skolebestyrelser. Til mødet blev kommunens
økonomi drøftet. Repræsentanterne fra skolebestyrelserne redegjorde
at skolernes økonomi er meget presset, og at skolerne er dårlig vedligeholdt.
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2.5

Forandringer for eleverne i dette skoleår
GR redegjorde for at i skoleåret 2019-2020, er bevægelsesbåndet erstattet med understøttet undervisning (UUV). Den understøttende undervisning vil starte med Første hjælp og bagefter med trivsel. Bevægelse vil fremadrettet være indtænkt i undervisningen over hele dagen.
Dansk Skoleidræt hjælper lærerne og pædagogerne med at indtænke
dette. Eleverne vil nok ikke opdage det, da det tænkes ind som en integreret del af undervisningen.
GR deltager i årgangenes forældremøder her i starten af dette skoleår,
hvor hun blandt andet forklarer denne forandring.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Alle klasser er ved at vælge repræsentanter til elevrådet, og deres første møde er mandag den 2. september. Her bliver formanden og næstformanden valgt. De vil fremadrettet deltage i skolebestyrelsesmøderne.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Der er Høstfest for SFO´en og Klub Kolle den 12. september.

3.3

Meddelelser
LS har deltaget i alle fire 0. klassers forældremøder, hvor han kort fortalte om skolebestyrelsens arbejde.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Ud over punkterne fra dagsordenen skal skolens fødselsdagsuge uge 12
2020 og aktivitetsdag nævnes i det kommende ”Sidste Nyt”

3.5

Eventuelt
Skolen har fået en ny hjemmeside www.virumskole.ltk.dk
DV ønsker at trække sig fra Integrationsrådet, da arbejdet i dette råd
ligger meget fjernt fra arbejdet i en skolebestyrelse. Skolerådet får besked.

3.6

Lukket dagsorden
Intet under dette punkt.

Mødet afsluttet 19.40

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

