Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 17.30 – 19.00

Tilstede: Pia Elkjær Bay (PEB), Dorien van Veelen (DV), 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: Anna Løvstad (AL)
Referat:

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde
den 21. januar 2020
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Status og prioritering af emner til skolebestyrelsens udvalg:
Trafikudvalget: HHS, LR og RBB
Udvalget vil fortsat have fokus på den fysiske afvikling af trafikken rundt om skolen og på trafikanternes adfærd, som til tider
kan være problematisk. Disse indsatser er valgt ud fra en undersøgelse, som udvalget har lavet tidligere. HHS indkalder til
møde.
Fundingudvalget: CB og PEB
Det blev besluttet, at skolebestyrelsen ønsker en principiel drøftelse af funding på et kommende skolebestyrelsesmøde. Udvalget afventer dette.
Kolleudvalget: LS, DV
Vi afventer kommunens tiltag med tandlægebygningen.
Den kommunale økonomiske indsats: Hele bestyrelsen
Skolebestyrelsen vil fortsætte med at arbejde målrettet med at
gøre politikerne opmærksomme på den pressede økonomi på
skolen. Skolerådet vil i fællesskab fortsat have et stort fokus på
området. Målet er, at det samlede skolevæsen bliver prioriteret
højere på det kommunale budget.
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2.2

Placering og godkendelse af de 5 lukkedage i Sfo og Klub
i skoleåret 2020/21.
GO motiverede punktet og gennemgik det udleverede bilag. De
5 lukkedage er d. 28., 29. og 30. december 2020, d. 31. marts
2021 og d. 14. maj 2021.
Skolebestyrelsen godkendte forslaget og det offentliggøres.

2.3

Det foreløbige program for Virum Skoles 100 års fødselsdag.
Tirsdag d. 17. marts – lørdag d. 21. marts fejres Virum Skoles
100 års fødselsdag. Fra tirsdag – fredag fra kl. 8 – 13 arbejder
eleverne med årtierne i blandede grupper. Lørdag er der åben
skole for forældre fra kl. 9.30 – 12.30. Lørdag vil indeholde et
korarrangement opført af alle elever og medarbejdere, forskellige taler og mulighed for at se, hvad eleverne har arbejdet med
i ugens løb. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke vist den store
interesse for fødselsdagen. Elevrådet planlægger at lave en
Kahoot med spørgsmål om skolen, som eleverne skal svare på.

3

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Demonstrationen, som er arrangeret i fællesskab med det Fælleselevråd, er flyttet til d. 26. marts. Forskellige medier er blevet kontaktet for at skabe omtale af demonstrationen.
Fælleselevrådet vil kontakte borgmester Sofia Osmani med
henblik på at holde tale til demonstrationen.
Skolebestyrelsen skriver til kontaktforældrene, da der er brug
for forældreopbakning under selve demonstrationen til blandt
andet at holde opsyn med eleverne.

3.2

Meddelelser
Skoleforligskredsen har i sidste uge aftalt, at skoler ikke behøver gennemføre de nationale test i år. Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er det skolelederen på den enkelte skole, der træffer den beslutning. Dog kan kommunalbestyrelsen jf. folkeskolelovens paragraf 40 stk. 2 ændre denne.
For at sikre en fælles beslutning i Lyngby-Taarbæk kommune er
problemstillingen forelagt centerchef Mette Grønvaldt.

3.3

”Sidste Nyt” Marts
• Fastelavn
• Skolebal
• 100 års fødselsdag
• Kontaktforældremødet

3.4

Eventuelt
I foråret/sommeren vil hjemkundskabslokalet bliver reduceret i
størrelse således, at det bliver muligt at etablere det manglende
klasselokale i grå bygning.
I samme periode vil kantinen blive bygget om til et nyt Håndværk og Design lokale.
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En arbejdsgruppe arbejder på en plan over udearealerne, således at de 2.500.000 kr., som Kommunalbestyrelsen har tildelt
Virum Skoles udeområder, kan komme i anvendelse.
3.5

Lukket dagsorden
Intet

Venlig hilsen
Lars Møller Salling
Mødet sluttede kl. 19

/

Gitte Rasmussen

