Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.30 – 19.30

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

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 2. december
2019
Referatet blev godkendt

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Evaluering af skolebestyrelsens eget arbejde
PEB motiverede punktet, hvor spørgsmålet er, om skolebestyrelsen har
nået de delmål, den satte sig for i forbindelse med valget af forældrerepræsentanter i 2018
Bestyrelsen har gennem det seneste år prioriteret og arbejdet målrettet
på at gøre politikerne bevidste om den stadig mere pressede økonomi
på kommunens skoler; et arbejde der i høj grad er foregået i dialog og
samarbejde med de andre skolers skolebestyrelser. Den form for samarbejde er en nyskabelse, som påtænkes videreført.
Der var enighed om, at bestyrelsen havde nået de opstillede delmål for Virum Skole
Skolebakken 9
det forløbne år.
2830 Virum
Skolebestyrelsen er generelt interesseret i elevernes dagligdag og trivTlf. 45 28 44 20
sel samt de forskellige pædagogiske tiltag, der finder sted på skolen og
vil gerne høre mere om dem på møderne. Af samme grund har flere
virum@ltk.dk
bestyrelsesmedlemmer deltaget i nogle af de oplæg, som medarbejwww.virumskole.dk
derne har fået i dette skoleår. Forældrerepræsentanterne vil uddybe
punktet på et af de kommende møder.

Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Skolebestyrelsen nedsatte i starten af dette skoleår forskellige udvalg,
herunder trafikudvalg, fundingudvalg og Kolleudvalg. På næste møde
vil alle nedsatte udvalg blive gennemgået og prioriteret.
2.2

2. behandling af skolens budget 2020
BJ gennemgik skolens driftsbudget 2020, som fordeler sig på skole,
SFO og Klub. Udgifterne til webportaler er reduceret grundet fælles
indkøbsaftale i Lyngby- Taarbæk Kommune i 2019.
Skolebestyrelsen udtrykte interesse i at få indsigt i, hvilke økonomiske
midler skolen kan disponere over og hvilke økonomiske midler, der allerede er fastlåst i budgettet, herunder udgifter til rengøring, Copydan
og bygningsdrift. Budgettet blev godkendt.

2.3

Kvalitetsrapporten 2018/2019
Bestyrelsen drøftede, hvilke opmærksomhedspunkter kvalitetsrapporten 2018/19 giver anledning til at se nærmere på. LSR foreslog, at et
opmærksomhedspunkt fra rapporten kunne være ”Elevernes medbestemmelse i hvad der skal laves i timerne”. Skolebestyrelsen og skolens ledelse har mulighed for hver især at komme med udtalelser til
rapporten.
HHS udarbejder udkast til bestyrelsens udtalelse til rapporten.

2.4

Lukkedage i Sfo og Klub i skoleåret 2020/21
Lyngby- Taarbæk Kommune har den 19. december 2019 besluttet, at
uge 42 fremover vil være en lukkeuge både i SFO og Klub. Konsekvensen for SFO er en besparelse på én pædagogstilling. Omfanget af den
økonomiske besparelse for Klubben kendes ikke endnu.

2.5

Fællespasning
Punktet var flyttet fra mødet i skolebestyrelsen den 2. december 2019.
PEB orienterede fra mødet i Skolerådet, hvor problemstillingen om tilmelding og udeblivelse af børn i fællespasningsugerne har været vendt.
Problemet er, at der i fællespasningsugerne bliver tilmeldt børn til pasning, som efterfølgende ikke dukker op, og der bliver ej heller meldt
afbud fra hjemmet. SFO’en står som følge heraf med overbemanding.
Det får dermed også betydning for normeringerne i skoleugerne, og det
er en problemstilling, skolerne også kender til i de uger, hvor der ingen
undervisning er.
Der ønskes ideer til, hvordan dette problem kan løses, herunder om det
er muligt visuelt at vise, hvilken betydning det har. Punktet tages op på
førstkommende kontaktforældremøde.

2.6

Nedsættelse af udvalg til planlægning af kontaktforældremøde
onsdag den 22. april 2020
Udvalget blev nedsat bestående af CB, PEB, GO og GR
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3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådsrepræsentanterne AL og MS præsenterede de foreløbige planer
for en demonstration arrangeret i fællesskab med Fælleselevrådet torsdag den 16. april. Formålet med demonstrationen er at huske politikkerne på, at der ikke skal spares mere på skolerne.
Det blev foreslået, at demonstrationen blev flyttet til en anden dato, da
den falder sammen med HMS Dronning Margrethes 80 års fødselsdag,
og det af den grund kan blive vanskeligt at skabe medieopmærksomhed. AL og MS tager problemstillingen tilbage til Fælleselevrådet.
Fælleselevrådet er ved at planlægge selve programmet for demonstrationen. Elevrådsrepræsentanterne forespurgte, om det er muligt, at en
repræsentant fra Skolerådet ville holde en tale. LS og PEB forelægger
det for Skolerådet.
Elevrådet får ligeledes brug for forældreopbakning under selve demonstrationen til at holde opsyn med mellemtrinsklasserne. Kontaktforældrene fra klasserne kan sandsynligvis hjælpe med at finde de forældre,
der skal bruges.

3.2

Meddelelser
Skolebestyrelsesmøderne vil fremover være berammet fra kl. 17.30 –
20.00

3.3

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Fastelavn
Vinterferie
Kontaktforældremøde den 22. april
Virum Skole 100 år 21 marts
Ansættelser

3.4

Eventuelt
Intet

3.5

Lukket dagsorden
Intet

Mødet afsluttet 20.00
Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

