Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17.30 – 19.30

Tilstede: Hans Henrik Schmidt (HHS), Lene Rasmussen (LR), Lars Møller Salling (LS), Camilla Stevns Bøje (CB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Dorien
van Veelen (DV), 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: Pia Elkjær Bay (PEB), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR)
Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 24. september
2019
Følgende tilføjelser til referatet blev besluttet:
2.1: Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi el

ler omgivelserne har om os (selv) og vores liv.
Den narrative metode lægger vægt på, at det er problemet, der er problemet - og ikke personen, der er problemet. Der arbejdes med eksternalisering, alternative fortællinger, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde.
3.2:

Der var positive tilbagemeldinger på, at festen blev afholdt uden fællesspisningen, hvormed der var mere fokus på aktiviteterne, hvorfor det
overvejes at fortsætte konceptet.

Referatet blev herefter godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner
Virum Skole

2.1

Skolebakken 9

Det kommunale budget som vedrører skolerne
2830 Virum
BJ gennemgik kort det kommunale budget. På specialundervisningsområdet har der gennem de senere år været en stigende efterspørgsel og
Tlf. 45 28 44 20
heraf et stigende økonomisk pres. Der er iværksat en analyse for at afklare, om de afsatte ressourcer kan anvendes mere optimalt. Der er i
budgetforslaget indarbejdet effektiviseringsforslag i budgettet for 2020-virum@ltk.dk
www.virumskole.dk
2023 i form af SFO og Klub fællespasning i uge 7 og uge 42 samt øget
forældrebetaling i fritidsklubber. I det kommunale budget fremgår det
fortsat, at der er afsat penge til Virum Skoles udeområder.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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2.2

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. Det blev besluttet at sende ansøgning til kommunalbestyrelsen, da ansøgningen ikke er bindende. I hvor stort omfang
muligheden for at afkorte skoledagene vil blive brugt i skoleåret 20202021, afhænger af timefordelingsplanen, som skolebestyrelsen beslutter i foråret 2020.

2.3

Kolle
GO gav en kort status på Kolle fra sidste skolebestyrelsesmøde. 5. årgangs elever er begyndt at komme, selv om de ikke er indmeldt. Kolle
arbejder på gennem udbuddet af aktiviteter at få endnu flere børn til at
tilvælge Kolle. GR og GO afholdte fyraftensmøde for 5. årgang. GO har
på Aula givet informationer til forældrene om Kolles initiativer og udfordringer. Forældrene er glade for denne information. Ved 5. klassernes klasselokaler har Kolle opsat deres planer og aktiviteter for en periode, så eleverne kan orientere sig. Børnene er begyndt at henvende sig
mere til de voksne i Kolle. Da der ikke er nogen aktive UK medlemmer, har Kolle valgt at etablere en juniorklub for 6. klasserne.
De har mulighed for to aftener om ugen at spise og hygge i Kolle til kl.
20.

2.4

Godkendelse af program til kontaktforældremøde mandag den
18. november 2019 kl. 19.00 – 21.00
Selve kontaktforældremødet bliver fra kl. 18.30 – 19.00 i Kantinen,
hvor skolebestyrelsen får mulighed for at være i dialog med kontaktforældrene. Det blev besluttet at åbne kontaktforældremødet for alle
forældre fra kl. 19.00 – 21.00 i Festsalen, hvor seniorrådgiver hos Red
Barnet Jon Kristian Lange holder oplæg om børns digitale liv. Kontaktforældrene bliver bedt om at undersøge, hvor mange forældre der
kommer fra hver klasse.

2.5

Tilbagemelding på borgermødet om det kommunale budget den
3. oktober 2019
Skolerne var rigt repræsenteret til borgermødet om det kommunale
budget, hvor en hel del forældre var mødt op. Politikkerne blev bedt
om at svare på mange spørgsmål fra de fremmødte, og det var tydeligt
for alle, at skolebestyrelserne på tværs af skolerne står sammen.

2.6

Masterplanen for udearealerne
Som det fremgår af det kommunale budget, er der afsat 2,5 millioner
kr. til Virum Skoles udearealer. Center for Areal og Ejendomme (CAE)
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skal være med i planlægningen af projektet, som vil tage udgangspunkt i ”Masterplanen for udearealerne”, der blev produceret i 2018.
KGL nævnte muligheden for at søge Egmont fonden. RBB ser nærmere
på dette.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet planlægger sammen med Det fælles Elevråd at lave en demonstration for at gøre politikkerne opmærksomme på, at eleverne også er bekymret for det kommunale budget. De planlægger at afholde
demonstrationen i foråret 2020. Elevrådet havde også mange gode ideer til fejringen af Virum Skoles 100 år.
Elevrådet ønsker at blive hørt, hvis der skal laves regler vedrørende
mobiltelefoner i skolen.

3.2

Meddelelser
Lærerne og pædagogerne takker Skolebestyrelsen for alt til den inter
nationale lærer/pædagog dag.

3.3

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde den 18. november
Diskofesten på 2. og 3. årgang den 28. november
Julearrangement i sfo/klub
Juleklippedagen
Lærernes/pædagogernes dag
Bevægelse i undervisningen

3.4

Eventuelt

3.5

Lukket dagsorden

Mødet afsluttet 19.30

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

