Til skolebestyrelsens medlemmer

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 5. december 2018 kl. 18.00

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra møde den 10. oktober 2018
Godkendt

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

1. behandling af skolens budget 2019 (BJ)
Budget gennemgået og drøftet.

2.2

Forslag til ferieplan samt lukkedage i Sfo og Klub i skoleåret
2019/20 (GR/GO)
Grundet afholdelse af en emneuge inkl. en lørdag i skoleåret 2019/20
er fredag den 3. januar 2020 fridag for undervisningsdelen. Kolle og
Sfo er åben.
Ferieplanen for skoleåret 2019/20 blev godkendt

•

•

Lukkedage på Sfo og Klub – blev ligeledes godkendt med følgende dage:
Uge: 28, 29 og 30 er lukkeuger (fællespasning på Lundtofte Skole)
Juleferie inkl. alle datoer: 23.12 -2. januar 2020
22. maj 2020 (som er fredag efter Kr. Himmelfartsdag)

2.3

Kontaktforældremøde onsdag den 21. november 2018 (LSR)
Evaluering og drøftelse af afviklingen af kontaktforældremødet den 21.
november 2018. Der opleves en stor tilfredshed blandt kontaktforældrene for mødet.
Vedlagt bilag 3: Samlingen fra padlet.

Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Generelle tilbagemeldinger:
• Tydeligere overgange for børnene mellem årgangene
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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•
•
•
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•

Gennemgående emner/temaer
Samarbejde med foreningslivet
Samarbejde med ungdomsskolen
Vær opmærksom på de børn, som er på vej til at forlade fritidstilbuddet
Manglende tydelighed omkring dagens aktiviteter.

Proces for de input som kom ind på kontaktforældremødet:
•
•
•
•

2.4

Elevrådet tager en dialog med alle årgange på skolen omkring Sfo
og klub.
Sfo og klubmedarbejderne inddrages omkring input til dialog.
Bestyrelsen er optaget af fritidsdelenes fysiske rammer.
Bestyrelsen behandler punktet igen i foråret med de indsamlede informationer fra elever. og medarbejder.

Input fra skolebestyrelsen til BUU (PEB)
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune afsatte i august
2018 en økonomisk ramme til indkøb af tablets og computere til kommunens folkeskoleelever. I februar 2019 skal BUU tage endelig stilling
til, hvilken model de ønsker at udrulle på skolerne. Skolebestyrelserne
er derfor inviteret til at komme med input til, hvilke overvejelser og
hensyn der bør indgå, når BUU skal vælge en af de to modeller.
Der er fremsendt to modeller for indkøb af tablets og computere til eleverne i skoleåret 2019/20.
Efter en drøftelse konkluderedes det, at skolebestyrelsen anbefaler
model nr. 2.
Dialog om forsikringsforhold samt en generel bekymring omkring, at for
eleverne fra 7.-9. årgang forventes 65% at medbringe egen computer.
Generel bekymring omkring hvor vidt skolens elinstallationer kan klare
den øgede belastning, opdatering af de digitale tavler i klasserne og
hvordan en øget merudgift i de kommende år som følge af digitaliseringen skal håndteres, idet dette ikke fremgår tydeligt af de to modeller.
Pia skriver input, som kvalificeres over mailen og sendes derefter til
CUP.

2.5

Den pædagogiske lørdag den 17. november (RBB)
Beskrivelse af indtryk fra dagen fra skolebestyrelsen, samt informationer om det videre arbejde med kerneopgaven.
Fire bestyrelsesmedlemmer deltog om lørdagen og indgik i dialogerne
og oplæggene omkring Virum Skoles kerneopgave. Skolens medarbejdere har siden skoleårets start arbejdet med at finde en fælles formulering for skole, Sfo og Klub. Den pædagogiske dag var startskuddet til at
få taget dialogen omkring de enkelte begreber og få skabt handling bag
disse, så det kan blive synligt i hverdagen.

Side 3/4

Dagen var gennemsyret af høj arbejdsmoral, hvilket bestyrelsesmedlemmerne, der deltog, var meget imponerede over.
Opstart af den tidligere bestyrelses drøftelser om skole/hjem
Samarbejdet (GR)

2.6

Den tidligere bestyrelse påbegyndte udarbejdelsen af principperne,
men kom ikke i mål inden sommerferien grundet formuleringer omkring
behovssamtaler. Der stilles forslag om at ændre på skole/hjemsamarbejde, så det understøtter det store fællesskab i kraft af
to fælles forældremøder, hvilket er en ændring ift. den nuværende model, hvor der kun er et forældremøde.
Princippet bringes med til bestyrelsens lørdag i januar, hvor alle principperne gennemgås.
3.

Driftsforhold

3.1
•
•
•

Nyt fra Elevrådet
Dialog omkring cykelgraven foran skolen og dialog om hvordan man
kan få eleverne til at bruge denne cykelparkering. Skal der evt. sættes
flere lyskilder op?
Hvad er den gode gårdvagt? En der sætter lege i gang eller også en
større legepatrulje?
Der skal vælges et hold til skole OL, som elevrådet afholder i frikvartererne efter nytår engang.

3.2

Nyt fra Sfo og klub
Der er dialogmøde den 6.12.18 med BUU omkring status på klubberne i
LTK, hvor personalerepræsentanter fra klubområdet samt sfo- klubledere deltager.
Julegløgg arrangement for både Sfo og klub på samme dato

3.3

Meddelelser
Tirsdag den 4. december: Robusthed ved Per Schultz Jørgensen
Torsdag den 6. december: Skoleudviklingsstrategi kl. 19:15-21:00
Lørdag den 19. januar: Arbejdsmøde i skolebestyrelsen
Der er kommet en udmelding fra skoleindskrivningen omkring
kommende skolestart. Hummeltofte Skolen skal have 4 spor og
Virum Skole skal have 4 spor og pt. 92 elever. Der mangler enkelte tilbagemeldinger fra kommunen, samt et overblik over evt.
omgængere, men der forventes en klassekvotient på 24-25 ved
skolestart i august 2019.

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Juleafslutningen
Kontaktforældremøde

Side 4/4

Budget for 2019
Ferieplan incl. lukkedage
Mini elevråd
3.5

•

•
•

3.6

Eventuelt
Ved henvendelser til bestyrelsen skal sikres, at den sendes videre til
den samlede bestyrelse. Der tilføjes sat fast punkt på dagsorden fremover som kaldes: Forældrehenvendelser
Digitalselvforsvar oplæg er på trapperne til 7. og 8. årgang
På næste møde vil der være et punkt om Fundraising

Personelle sager
Intet

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

