Årsberetning fra Virum Skoles bestyrelse for perioden 2019/20
Skolebestyrelsen skal årligt aflægge beretning om sit arbejde jf. Folkeskolelovens §44. Beretningen er
offentliggjort på Virum Skoles hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille spørgsmål,
komme med kommentarer og/eller stille forslag til det kommende arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsens møder
Skolebestyrelsen har i perioden 2019/20 afholdt 13 bestyrelsesmøder, arrangeret et kontaktforældremøde,
deltaget i forældremøder i et antal klasser samt deltaget i en række møder med repræsentanter fra de
øvrige skolebestyrelser i Lyngby-Taarbæk og repræsentanter fra kommunen.
Skolebestyrelsens arbejde 2019/20
Skoleåret har selvfølgelig været væsentligt præget af Coronaen, og nedlukningen i marts måned. Det blev
meget hurtigt en helt ny hverdag for såvel børn, lærere og pædagoger, ledelse og forældre.
Skoleåret har dog også været meget andet end Corona, og omend vi har en helt anden skole(hver)dag, end
da vi startede skoleåret, har bestyrelsen i løbet af skoleåret behandlet en række emner om skolens
virksomhed for såvel elever, forældre og ansatte. Dagsorden og referat fra bestyrelsens seneste møde er
tilgængeligt på Aula. Dagsorden og referat fra tidligere møder kan rekvireres fra skolens kontor.
Den nuværende skolebestyrelse tiltrådte i august 2018 for perioden 2018-2022. Skolebestyrelsen
vurderede hurtigt vigtigheden af at søge information om Virum Skoles virke, hvilket løbende gennem året er
blevet formidlet af skolens ledelse, herunder har relevante medarbejdere præsenteret og besvaret
bestyrelsens spørgsmål angående et givent emne. Endvidere vurderede skolebestyrelsen, at det var
essentielt at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne i kommunen, således at vi samlet har kunnet
adressere forhold af fælles interesse og bekymring overfor henholdsvis kommunen og lokalpolitikere. I det
forgange år har bestyrelsens medlemmer således deltaget i en række møder i Skolerådet og aktivt
medvirket til at højne arbejdet på tværs af skolebestyrelserne.
Fra bestyrelsens arbejde skal særligt fremhæves følgende emner i u-prioriteret rækkefølge:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Det kommunale budget, Virum Skoles budget samt økonomiske rammer for Børne- og Unge
området
Skoleudviklingsstrategi fra LTK
Skoledistrikternes opdeling
Trivsel samt national trivselsmåling
Fritidslivet i- og omkring Virum Skole, herunder tilbud i Kolle og SFO samt det kommunale
omstillingsforslag for klub og ungdomsskolerne
Udearealer samt ombygning af fysiske rammer på Virum Skole
Corona pandemi – indflydelse og håndtering på Virum Skole
Omstilling på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet

Ad I) Tilsvarende sidste år har skolebestyrelsen i dette år brugt en del tid på at give høringssvar til det
kommunale budget inklusiv høringssvar på det udstedte sparekatalog. Igen i år var der fra forvaltningens
side lagt op til store besparelser på Børne & Unge-området. De samlede skolebestyrelser i LyngbyTaarbæk drøftede, via arbejdet i Skolerådet, en fælles tilgang til disse høringssvar, og har løbende gennem
året deltaget i en række møder, for at sikre så få besparelser på området som muligt. Virum Skoles budget

blev godkendt under disse rammer, idet der er generelt meget få frie midler i budgettet til at drive skole for,
når der ses bort fra faste poster såsom lønninger mv.
Ad II) Lyngby-Taarbæk kommune har arbejdet på rammer for samt stillet forslag til en ny
skoleudviklingsstrategi. De samlede skolebestyrelser er inddraget via dialogmøde i starten af året samt
ekstra møder med forvaltningen. Generelt var der enighed i skolebestyrelserne om, at det var positivt at
oplægget til skoleudviklingsstrategien satte nogle ambitiøse mål for fremtidens skole i Lyngby-Taarbæk.
Desværre måtte vi også konstatere, at oplægget var underfinansieret, og at det var relativt ukonkret
hvorledes de enkelte skoler skulle sikre tilstrækkelige ressourcer til implementering af den nye strategi,
såfremt den blev vedtaget i sit oprindelige format.
Ad III) Bestyrelsen har i det forgangne år afgivet høringssvar omkring skoledistriktets opdeling. Opdeling af
skoledistriktet har betydning for antal spor pr. årgang på Virum Skole, og dermed også for økonomien.
Endvidere har opdeling af skoledistriktet stor betydning for skolens interessenter, herunder potentielle nye
elever samt forældre. Det kommunale oplæg til opdeling af skoledistriktet blev drøftet på bestyrelsesmøde i
løbet af året, og bestyrelsen afgav høringssvar herpå.
Ad IV) Trivselsarbejdet på Virum Skole har også i 2019-20 haft bestyrelsens interesse og bevågenhed.
Skolebestyrelsen har løbende forholdt sig til indholdet i, og baggrunden for, forældrehenvendelser der
vedrører trivsel. Tilsvarende drøftes antal og årsag til skoleskift fra Virum Skole. Skolebestyrelsen har også
modtaget et oplæg fra skolens personale, der varetager trivselsarbejdet. I starten af skoleåret blev
resultatet af den nationale trivselsmåling endvidere gennemgået på et bestyrelsesmøde.
Ad V) Bestyrelsen har gennem skoleåret løbende drøftet indhold og kvaliteten i fritidstilbud. Herunder er
forældrehenvendelser samt input fra SFO og Klub leder blevet drøftet. Via Skolerådet har bestyrelsen søgt
input fra øvrige skolers fritidsordninger herunder Tryggehvile, der ikke oplever samme fald i søgningen fra
elever på mellemtrinet. Bestyrelsen har løbende drøftet fysiske rammer og finansieringens indvirke på hhv.
søgningen samt kvaliteten i tilbuddet. Skolebestyrelsen har endvidere deltaget i arbejde i Skolerådet
omkring det af forvaltningen udarbejdede omstillingsforslag til klub og ungdomsskoler, samt afgivet
hørringssvar på omstillingsforslaget.
Ad VI) Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere at Virum Skole har fået tildelt yderligere midler til
forbedring af udearealerne, herunder en igangsætning af udvalgte dele af den tidligere udarbejdede
masterplan for udearealer. Bestyrelsen har løbende gennem skoleåret arbejdet for at sikre yderligere midler
til hhv. Virum Skole samt Børne- og Unge-området generelt. Der er gennem skoleåret arbejdet for at sikre
en permanent løsning til skolens fritidsklub, der har til huse i midlertidige rammer. Det er bestyrelsens
forventning, at den permanente løsning falder på plads i løbet af det kommende skoleår. Over sommeren er
der endvidere pågået ombygning på skolens grund, herunder nedrivning af personalehuset ud mod
Parcelvej.
Ad VII) Corona pandemien har haft bestyrelsens store bevågenhed i foråret/sommeren, også inden
pandemien for alvor ramte Danmark. Overvejelser omkring retningslinjer udstukket af
sundhedsmyndighederne, Virum Skoles egne retningslinjer samt håndtering heraf er blevet drøftet løbende
og indgående med skolens ledelse. Da pandemien udviklede sig til hjemsendelse af elever og personale,
har skolebestyrelsen løbende drøftet håndteringen af nødundervisning i hhv. indskoling, mellemtrin samt

udskoling herunder virtuel undervisning. De etablerede tiltag til at sikre betryggende og forsvarlig hygiejne
er tilsvarende drøftet.
Ad VIII) Kort før skoleårets afslutning modtog bestyrelsen forvaltningens forslag til Omstilling på det
specialiserede børneområde. Omstillingsforslaget påvirker også almenområdet og er relativt komplekst. Det
forudsætter et kommunalt samarbejde mellem faggrupper, der hidtil ikke har været tradition for, og selvom
der følger få økonomiske midler med forslaget i det første år, forudsætter forslaget væsentligt
effektiviseringer og besparelser på området. Samtidig er der ingen konkret plan for, hvorledes de enkelte
skoler i almenområdet skal håndtere det øgede ressourcetræk, der følger med tilbage-slusning af børnene
til almenområdet. Fristen for hørringssvar blev efter pres fra de samlede skolebestyrelser i kommunen
udskudt til efter sommerferien.
Afsluttende bemærkninger
Virum Skole er en af landets største folkeskoler med lidt over 1.000 elever, omkring 120 fastansatte
medarbejdere og ca. 1.400 forældre. Arbejdet i skolebestyrelsen har derfor stor betydning for mange
menneskers hverdag. Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser fra elever, forældre, medarbejdere
samt andre med interesse i og for Virum Skole.
Bestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, tre medarbejderrepræsentanter og to
elevrepræsentanter. Endvidere deltager skolens leder, viceskoleleder samt medarbejderrepræsentant fra
SFO/Kolle samt SFO- og klubleder.
Henvendelse til de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen kan enten ske via Aula eller ved at rette
henvendelse til skolens administration og ledelse på telefon 45 28 44 20.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke elever, medarbejdere og forældre for deres bidrag og store indsats
gennem året. Det har været et usædvanligt skoleår, men vi er i bestyrelsen utrolig stolte over den måde
udfordringerne i det forgangne år er blevet håndteret af såvel børn, lærere og pædagoger, ledelse og
forældre. Vi ser frem til et godt samarbejde med alle i den kommende skoleår.
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