Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 2. december 2019 kl. 17.30 – 19.30

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

Drøftelse af legepladsetablering
HHS bød velkommen til formand Kathrine Heilesen fra Taarbæk Skoles
Skolebestyrelse. Kathrine Heilesen beskrev det store arbejde, som det
har været at få skabt en legeplads i Taarbæk. Grundtanken har været,
at det skulle skabes af fællesskabet for fællesskabet. Taarbæk har
mange forskellige foreninger, og der blev dannet en ny forening, Taarbæk byrum, for at drive legepladsprojektet. Foreningens ledelse har
bestået af advokater, arkitekt og økonomifolk, som har fungeret godt
sammen, og der har været forskellige kompetencer i gruppen. Der er
brugt ufattelig mange frivillige timer, men slutresultatet er en legeplads
til 4 millioner kr. For at kommunen ville deltage i projekt, at skulle de
kunne se, at det kunne bruges til et læringsrum. Legepladsen er inspireret af Tårnlegepladsen i Fælledparken, og af den grund blev firmaet
Monstrum valgt som leverandør af elementerne til legepladsen.
Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i betalingen med en finansiering på
30% til kommunen og 70% til foreningen. De 70% blev til med fonde
(50%), virksomheder og privatdonation (40%) og børneaktiviteter
(10%). Aktiviteter som loppemarked, salg af toiletpapir og auktioner
over donerede gaver.
Foreningen overdrog legepladsen til kommunen således at de nu har
ansvaret for vedligeholdelsen og sikkerheden. Foreningen har planer
om at videreføre projektet med etape 2 (en rygeovn). Lyngby Taarbæk
Kommune opfatter projektet som en succes og vil gerne have mere af
denne form for tiltag.
Virum Skole

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 30. oktober
2019
Referatet blev godkendt

Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Side 2/3

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

1. behandling af skolens budget 2020
BJ gennemgik forslag om skolens budget 2020. Budgettet er udarbejdet på baggrund af tallene fra 2019, da 2020-tallene ikke er til rådighed på nuværende tidspunkt. Det endelige budget vil derfor først blive
fremlagt på det næste skolebestyrelsesmøde til godkendelse.

2.2

Elevernes ferieplan samt lukkedage i Sfo og Klub i skoleåret
2020/21 til beslutning.
Elevernes ferieplan blev fremlagt for bestyrelsen. Lyngby-Taarbæk
Kommune beslutter den første dag eleverne skal i skole efter sommerferien, og Undervisningsministeriet beslutter den sidste dag før sommerferien. Indenfor denne ramme kan ferieplanen ændres 2 dage.
Bestyrelsen godkendte den fremlagte ferieplan.
Med hensyn til lukkedage i sfo og klub er der pt en udfordring i kommunens udmelding om 2 ekstra lukkeuger i uge 7 og 42. LyngbyTaarbæk Kommune er ved at undersøge sagen.
Bestyrelsen kunne på denne baggrund derfor ikke tage stilling til lukkedagene i sfo og klub, hvorfor det behandles på et senere tidspunkt.

2.3

Kontaktforældremøde og fællesmødet mandag den 18. november 2019
Jon Lange fra Red barnet holdt kl. 19 oplæg om digital dannelse med
deltagelse af ca. 130 forældre. Der er efterfølgende kommet mange
positive tilbagemeldinger fra de fremmødte forældre. Forud for dette
møde blev der afholdt kontaktforældremøde kl. 18.30, hvor kontaktforældrene blev orienteret om bestyrelsens aktuelle og påtænkte initiativer (herunder samarbejdet med de andre skolebestyrelser i kommunens skoler, kommunens bevilling af kr. 2,5 mio til udearealer, trafikforhold mm) Kontaktforældrene udtrykte stor tilfredshed med skolebestyrelsens arbejde for Virum Skole.

2.4

Kolle
GO gennemgik kort antallet af børn i klubben, hvor der sammenholdt
med sidste år på samme tid er 10 børn flere indmeldte. Der er pr. 9.
december ansat en ny medarbejder til klubben. Han har en idrætsfagligbaggrund, er håndboldtræner og arbejder med computer til at lave
animation og film.
Etablering af et Kolleråd bestående af børn er ved at blive etableret.

2.5

Fællespasning
Punktet behandles på næste møde

2.6

Nyt fra skolerådet
GO orienterede om, at Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer en mulig
sammenlægning af klubberne (både ungdomsklubberne og fritidsklubberne). Børne og Unge Udvalget overvejer om 9 fritidsklubber kan

Side 3/3

sammenlægges til 4, og det er planen, at en bred sammensat arbejdsgruppe skal komme med mulige scenarier. MS mener ikke, at eleverne
vil flytte sig til andre klubber end deres egne og hun tager det med til
næste møde i fælleselevrådet.
2.7

Høringssvar vedrørende Skoleudviklingsstrategien
GR motiverede punktet – PEB har tilbudt at udarbejde et udkast til høringssvaret og sende det ud til skolebestyrelsen. Der kommenteres pr.
mail. Der er høringssvarsfrist den 9. december 2019.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet arbejder fortsat sammen med fælleselevrådet på at organisere en demonstration. De har pt besluttet en midlertidig dato og planlægger at kontakte lokalpolitikere til at komme og tale til demonstrationen. De er også bevidste om mulighederne for at kontakte lokalaviser,
TV og andre medier.

3.2

Meddelelser
Henrik Hjorhøy er pr. 1. december 2019 ansat som afdelingsleder for
Sfo og klub. Jonas Fisker er pr. 1. januar 2020 ansat som afdelingsleder på skolen. Jonas har tidligere været ansat på Virum Skole.

3.3

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Juleafslutningen
Julearrangement i Sfo og Klub
Dato for skolestart efter nytåret.
Kontakt til skolebestyrelsen i Aula
Ansættelse af nye personer
Lys og lygter

3.4

Eventuelt
LSR stillede et spørgsmål om Nationale test. Folketinget har besluttet,
at de Nationale test er obligatoriske. Lyngby-Taarbæk Kommune har
tidligere ansøgt Undervisningsministeriet om at afprøve andre test i
læsning i to år i stedet for de Nationale test, men fik afslag. Det er korrekt, at nogle elever oplever, at de skal sidde længe, før de er færdige
med de Nationale test, hvilket lærerne er meget opmærksomme på.

3.5

Lukket dagsorden
En forældrehenvendelse blev behandlet.

Mødet afsluttet 19.30
Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

