Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 25. maj 2020 kl. 18.00 – 19.30 (via Teams)

Tilstede: Pia Elkjær Bay (PEB), Lars Møller Salling (LS), Hans Henrik Schmidt
(HHS), Dorien van Veelen (DV), Camilla Stevns Bøje (CB), Rasmus Brændgaard Beck (RBB), Gitte Olsen (GO), Anne Steiner Jensen (ASJ), Kaja Gillesberg Lassen (KGL), Marie Schmidt (MS), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR),
Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Anna Løvstad (AL) og Lene Rasmussen (LR)
Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referater fra møderne
Den 6. april 2020 – Godkendt
Den 26. april 2020 – Ændringer

2

Drøftelser/behandling af emner

2.1

Høring om omstillingsforslag for klub- og ungdomsskolerne.
Med baggrund i udsendt høringsbrev vedr. omstilling af Lyngby Taarbæk kommunes ungetilbud havde skolebestyrelsen en længere drøftelse af konsekvenserne af en sådan omstilling og om problematikken ved
endnu en rammebesparelse på fritids- og ungdomsklubberne. GO påpegede, at en øget forældrebetaling kan få konsekvenser for antal indmeldte børn. Det kan betyde en nedgang i antal af indmeldte i klubben.
Under Corona har det været muligt for forældre til børn på 6. årgang at
lave en udmelding af klub med øjeblikkelig virkning. De nye medlemmer af klubben, 3. årgang, er først nu, hvor klubben er genåbnet, begyndt at melde sig ind. Klubben får budget efter antal indmeldte børn
pr. måned.
Virum Skole

Lyngby Taarbæk kommune har ladet sig inspirere af Roskilde Kommu- Skolebakken 9
nes ungetilbud. Der er en markant forskel på de to kommuner, idet det 2830 Virum
er gratis at være medlem i fritids- og ungdomsklubberne i Roskilde
Kommune. Derfor fandt skolebestyrelsen det besynderligt, at kommu- Tlf. 45 28 44 20
nen har valgt at få inspiration derfra.
Der skal i samarbejde med forvaltningen udarbejdes handleplaner mhp.virum@ltk.dk
at styrke de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub og / eller www.virumskole.dk
ungdomsklub er lav. Handleplanerne skal medvirke til at skabe gode
rammer og indhold for børn og unge i fritidsklubben. Disse handleplaner planlægger forvaltningen at følge løbende op på. GO forventer, at
klubben bliver en del af disse handleplaner. Specielt de fysiske rammer,
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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som klubben har på Virum Skole, kan dermed komme i fokus, hvilke
fortsat er af stor vigtighed hos skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen var positiv ved ideen om, at 7. klasserne pr. 1. august
skal tilbydes en ”Juniorklub”.
Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar som indsendes til kommunen.
2.2

Høring om klassedannelsen for 2021/22
GR orienterede om klassedannelsen. Skoledistriktsgrænserne flytter sig
alt efter antallet af børn, der skal indmeldes på den enkelte skole. Virum Skole har skoledistriktsgrænse til Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen. Skolebestyrelsen havde en drøftelse om muligheden for,
at Virum Skole igen på et tidspunkt får 5 klasser på 0. årgang, hvilket
kan blive tilfældet.. Det vil begrænse fleksibiliteten på faglokaler, men
det vil være muligt.
Skolebestyrelsen har tidligere udbedt sig statistisk materiale fra Lyngby
Taarbæk kommune vedrørende antal børn i skoledistriktet. Dette materiale har bestyrelsen ikke modtaget.
Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar som indsendes til kommunen.

2.3

Genåbning af Virum Skole for alle elever samt plan for opstart
af 1. juni børn
Mandag den 18. maj åbnede skolen op for alle elever. Afstandskravet
blev ændret fra 2 meter til 1 meter. Det blev derfor muligt at samle
klasserne igen i deres klasselokaler. Det betød tilbageflytning for 0. –
5. klasserne, nyindretning af alle klasselokaler for 0. – 9. årgang og
rengøring af lokalerne. I hvert klasselokale er der sprayflaske med sæbevand og engangsklude til brug til rengøring af overflader. Alle klasser
har 4 lektioner om dagen jf. loven om nødundervisning.
Da de nye børn til de kommende 0. klasse starter på skolen den 1. juni,
fflytter 4 af de 5 klasser på 3. årgang til skolens to fysiklokaler, billedkunst og Kantinen. Nuværende 0. årgang flytter ligeledes ud af deres
lokaler og ind i 3. årgangs lokaler. Hermed kan de nye børn starte i deres kommende klasselokaler.
En del af de faste traditioner på skolen må i år forandres. 9. årgangs
sidste skoledag, der skulle havde været den 20. maj, er flyttet til den
24. juni. Eleverne i de fire 9. klasser har drøftet hvad dagen kunne indeholde og har mange ideer, som blev præsenteret for skolebestyrelsen. Lærerne planlægger sammen med ledelsen, med udgangspunkt i
elevernes ideer og sundhedsmyndighedernes krav, en god sidste skoledag for 9. årgang. Translokationen afholdes ligeledes den 24. juni fra
kl. 17. Rammerne for translokationen afhænger af hvor mange vi må
mødes. Så snart det er muligt meldes planen for eftermiddagen/aftenen
ud.
Den årlige dag hvor skolen bliver ryddet op og klasserne flytter lokale
planlægges til efter sommerferien.
Sommerafslutningen for resten af skolen fredag den 26. juni bliver også
helt anderledes i år. Den planlægges i øjeblikket.
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Efter at klubben har fået lov til at åbne, er 3. årgang blevet opfordret til
at spise frokost på skolen og bagefter gå i klubben. Fremad vil 4. årgang og 5. årgang også blive opfordret til at blive.
Elevrådsformanden MS, der går i 9. klasse, kunne fortælle, at 9 klasserne møder ind til undervisning kl. 8:30, har 4 lektioner i skolen og
nogle dage har de så onlineundervisning bagefter. MS udtrykte, at det
var svært at have begge ting, og at der var meget skolearbejde at lave.
Årskaraktererne er de eneste karakterer, eleverne får på deres eksamenspapir, idet eksamenerne er aflyst i år. MS udtrykker, at det er
hårdt for nogle af eleverne, og det fylder meget.
De forældrevalgte i skolebestyrelsen udbad sig en konkretisering af
krav og forventninger til undervisningen. GR fremlagde, at der er tale
om nødundervisning, hvor der skal så få lærere ind i den enkelte klasse
pr. dag. Det er primært dansk- og matematiklæreren, der har klassen,
og det er fortsat således, at undervisningen skal foregå så meget som
muligt udenfor. Lærerne giver viden til forældrene og børn gennem Aula, Meebook og Teams. Tidligere skulle undervisningen primært være
repetition, men undervisningsministeriet er ikke så eksplicit på dette
område længere. En del af undervisningen er trivselsarbejde, men det
er afhængigt af den enkelte klasse. I Lyngby Taarbæk kommune er det
besluttet at nødundervisning er 4 lektioner dagligt og Undervisningsministeriets retningslinjer beskriver at man kan kombinere fysisk undervisning og virtuel undervisning.
3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har ikke haft mulighed for at mødes

3.2

Meddelelser
Personalehuset der ligger ud til Paracelvej skal rives ned. Det arbejde
påbegyndes snarest. Nedrivningen vil foregå indefra og ud. Der vil i løbet af sommerferien blive etableret et nyt klasselokale i en del af det
nuværende madkundskabslokale.

3.3

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Ledelsen har ikke fået lavet Sidste Nyt for april og maj pga situationen

3.4

Eventuelt
CB ønskede viden om de klassedannelser, der netop er lavet for de
kommende 0. klasser. GO kunne fortælle, at der er taget udgangspunkt
i de overgangspapirer, som børnehaverne har fremsendt til skolen, da
klasserne blev dannet. En del af naboskolerne har haft denne procedure
igennem en del år. Princippet som blev vedtaget på det sidste skolebestyrelsesmøde, gjorde det også muligt på Virum Skole dette år.
RBB var interesseret i svaret fra kommunen på Skolerådets opfordring
til at benytte sig af at anlægsloftet er fjernet. Kommunen har svaret, at
de allerede har mange projekter i gang mange steder i kommunen, så-
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ledes at der ikke er plads til flere projekter. Skolerådet presser forsat
på.
3.5

Lukket dagsorden
Intet

Mødet afsluttet 19:45
Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

