Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 17.30 – 19.45

Tilstede: 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),
Marie Schmidt (MS), Anna Løvstad (AL) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Dorien van Veelen (DV)
Referat:
0

Velkommen
LS bød elevrådsformand Marie Schmidt 9.b og elevrådsnæstformand
Anna Løvstad velkommen til skolebestyrelsen. Efter en kort præsentation af skolebestyrelsen startede mødet.

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 26. august 2019
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Relationsarbejdet på skolen
Inklusionsvejlederne Kaja Gillesberg Lassen og Lone Fogh gav bestyrelsen en beskrivelse af deres relationsarbejde på skolen. Kaja arbejder
primært med indskolingsklasserne, og Lone arbejder med mellemtrinsklasserne og udskolingsklasserne. Dele af deres arbejde tager udgangspunkt i materiale fra Mary Fonden, Social Skills, Red Barnet og
Børns Vilkår. De arbejder både i klasserne med forebyggende trivselsarbejde, med grupper af elever, med enkeltelever samt vejleder lærere Virum Skole
Skolebakken 9
og pædagoger med den enkelte klasses trivsel og styrkelse af fælles- 2830 Virum
skabet. Begge inklusionsvejledere arbejder ud fra en narrativ tilgang.
De deltager i Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledernetværk for inklusi- Tlf. 45 28 44 20
on.

2.2

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Kolle
GO gav en kort status på tilmeldte/udmeldte børn i Kolle fra sidste skolebestyrelsesmøde til dette. Der er udmeldt 5 børn. Udmeldingerne
skyldes dels fritidsaktiviteter og dels manglende brug af fritidstilbuddet.
Der er pr. 1. oktober ansat en ny mandlig pædagog i Kolle. Når den
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nye pædagog har haft mulighed for at præge Kolles årsplaner med aktiviteter, vil de blive offentliggjort for børn og forældre. Skolebestyrelsen har fortsat fokus på Kolle, da dette fylder meget hos både børn,
forældre og ledelsen. De forskellige tiltag vurderes og drøftes løbende,
og der var enighed om, at Kolle også vil være på dagsordenen på de
kommende møder.

2.3

Planlægning af kontaktforældremøde
Det kommende kontaktforældremøde er mandag den 18. november
2019 kl. 19.00 – 21.00 i skolens kantine. Der blev nedsat et udvalg bestående af HHS, RBB, KGL, GR og BJ, som udarbejder et forslag til et
program for mødet. Programmet fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde. Forslag til emner på kontaktforældremødet var: Opfølgning
fra sidste års kontaktforældremøde om Sfo/Kolle, digital dannelse eller
relationskompetence. Det blev også overvejet, om der skal inviteres en
foredragsholder.

2.4

Ansøgning om brug af Folkeskolelovens §16b og §16d for skole
året 2020-2021
De to paragraffer giver mulighed for at afkorte skoledagens længde på
samtlige klassetrin. MS og AL oplyste at, de ældste elever har givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at nå lektier og gruppearbejde med
kun en lektion til faglig tid om ugen. Repræsentanterne fra de store
klasser i Elevrådet, havde derfor tilkendegivet, at de godt kunne tænke
sig en ekstra faglig lektion om ugen i stedet for at have fri. Dette undersøges nærmere og fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde,
hvor der tages beslutning om, hvilket omfang ansøgningen skal have.
En afkortning af skoledagen for de mindre klasser, som den er i dag,
giver fortsat mening.

2.5

Tandlægebygningen
Det er fortsat et meget stort ønske fra skolens side at samle hele Kolle
og alle dets funktioner i en permanent bygning. Skolebestyrelsen har
derfor nedsat et udvalg, der vil arbejde for at inddrage bl.a de tidligere
tandlægelokaler til lokaler for Kolle. Udvalget består pt. af LS og DV.

2.6

Trafik
Det blev besluttet, at trafiksituationen omkring Virum Skole vil blive
behandlet af et udvalg bestående af LR, HHS og RBB.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
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Elevrådet vil gerne arbejde for, at der tilføres flere penge til skolen fra
kommunen, og de overvejer at arrangere en demonstration sammen
med andre skoler for at gøre kommunen opmærksom på problemet.
Eleverne vil også gerne have flere aktivitetsdage og temadage.
3.2

Nyt fra Sfo og klub
Høstfesten forløb godt og der deltog mange børn og forældre.

3.3

Meddelelser
Ledelsen har besluttet at flytte alle de funktioner, der hidtil har været i
personalehuset, til andre steder på skolen pga bygningens tilstand.
Skolebestyrelsen besluttede at fejre ”Den Internationale lærerdag” fredag den 4. oktober på lignende vis som sidste år. LSR arrangerer det.
Skolepsykolog Jesper Jensen kommer den 1. oktober og holder oplæg
for hele personalet om børn med diagnoser.
Skoleforsker og skolekonsulent Louise Klinge kommer den 28. november og holder oplæg for hele personalet om relationskompetencen. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.
Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 2. oktober kl. 8 – udfærdigelse af høringssvar vedrørende det kommunale budget.
Borgermøde om det kommunale budget den 3. oktober

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde den 18. november
Indretningen af Kolle
Skolernes motionsdag
Efterårsferie
Aktivitetsdagen på årgangene
International fejring af lærerne og pædagogerne den 4. oktober

3.5

Eventuelt

3.6

Lukket dagsorden
To forældrehenvendelser blev drøftet.

Mødet afsluttet 19.45

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

