31.8.2020

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde
Mandag den 31. august 2020 kl. 17.30 – 20.00
Mødet blev afholdt på lærerværelset

Dagsorden:

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
den 17. juni 2020
Referatet er godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Præsentation af elevrådsrepræsentanterne og Jonas v. JF
Velkommen til de nye elevrødder. Tobias og Sofie fra 9.d
Formanden gennemgik i store træk bestyrelsens opgaver.

2.2

Beslutning om hvem der godkender referater.
Opgaven er fordelt mellem skolebestyrelsens medlemmer

2.3

Orientering vedr. hvordan skolen er kommet i gang efter
sommerferien.
Ift. Coronasituationen
Skolen er kommet godt i gang. Der er kommet nye
retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.
Der bliver nu undervist i alle fag og de almindelige mål.
Hverdagen ser dog stadig lidt anderledes ud, da der fortsat er
en række restriktioner og anbefalinger, som skolen efterlever.
Eleverne sidder fortsat med en meters afstand, og der er god
plads i klasserne.
Der bliver ikke badet efter idræt.
Der bliver vasket borde, vasket hænder, og holdt forskudte
pauser.
Skolens strategi er, at vi forsøger at lægge et
forsigtighedsprincip ift. Covid-19.
Der har været elever på lejrskole, hvor der har været nogle
ekstra udgifter omkring transporten.
Hvis skolen skal sende en klasse hjem på grund af et
smitteudbrud, har ledelsen udarbejdet en plan, som skal
godkendes i MED-udvalget, så vi kan iværksætte
nødundervisning.

Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Skolens ledelse kontakter sundhedsmyndigheder hvis der
kommer et smitteudbrud.
Der har til dato ikke været nogle smittede elever eller
medarbejdere efter sommerferien.
Øvrigt omkring skolestarten
Der er 3 medarbejdere der er stoppet. Det har været svært at
rekruttere matematiklærere.
2.4

Orientering om diverse møder med politikkerne om
omlægning af specialtilbud v. Pia og Lars
Der er lavet høringssvar om omlægning af specialtilbud, da
kommunen ønsker at begrænse udgifterne til den vidtgående
specialundervisning.
Materialet er meget komplekst, og formandskabet har deltaget i
en del møder.
Der er lavet et fælles høringssvar i skolerådsregi, hvor alle
skolebestyrelser bakker op om en fælles indledning.
En af udfordringerne er, at man allerede efter år ét regner med
at lave besparelser på området.
Der er enighed om, at de grundlæggende tanker er fornuftige,
men mange i skolebestyrelserne på de andre skoler i
kommunen sidder med en oplevelse af, at det er en maskeret
spareøvelse.
Derudover var det en bekymring, at de forudsætninger der var
stillet op, ikke holder.
Formandskabet har en oplevelse af, at der bliver lyttet til
skolerådet ift. processen, og det var en god oplevelse af se
hvordan skolerne samler sig i skolerådet.
Skolelederne har også haft møde med politikkerne. Indtrykket
var, at mødet med skoleåret havde gjort indtryk.
Der var stor tilfredshed i bestyrelsen med høringssvaret.

2.5

Orientering vedr. udviklingen på klubområdet.
Overgangen til juniorklub v. GO (orientering)
Juniorklubbens grundtanke er, at der gerne skal være et bedre
samarbejde på tværs af klubberne, så eleverne kan deltage i
klubaktiviteter på tværs af klubberne. Senere skal
Ungdomsskolen også tænkes ind i samarbejdet.
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Der var enighed om, at det var gode grundtanker, men at
processen omkring juniorklubbens udvikling har været forhastet
og for afbrudt.
Gitte Olsen har sammen med andre medarbejdere fra skolen
deltaget i processen, og samarbejdet kræver noget logistik på
ledelses-, medarbejder- og elevplan.
Juniorklubben starter 1. oktober 2020, og der følger
besparelser og takststigninger med. Dette er en udfordring, da
taksten fordobles fra 300 kr. til 600 kr.
En anden udfordring er, at alle i 7. klasse bliver automatisk
meldt ud af Ungdomsklubben, og så skal de aktive melde sig
ind i Juniorklubben. Her er der risiko for frafald.
Ift. opstarten af Juniorklubben, er det endvidere en udfordring
med Covid-19 restriktioner, idet man ikke må mødes på tværs
af klubberne, så der er lagt op til digitale løsninger.
Samarbejdet har derfor fået en svær start.
De unge mennesker er fortsat velkommen i Ungdomsklubben.
Andre meddelelser fra klubben
Der har været nogle ekstra midler ifb. Covid-19 til aktiviteter.
De aktiviteter har været særdeles populære.
Til gengæld har der været et ret stor frafald i tilmeldte, især på
5. årgang, hvor en del elever er udmeldt under Coronanedlukningen. Der arbejdes ihærdigt på at få eleverne tilbage,
bl.a. ved at tilbyde aktiviteter, som er åbne for alle. Da klubben
får ressourcer afhængigt af antallet af tilmeldte elever, kan
frafaldet i sidste ende betyde, at der skal afskediges personale.
Det kan dog først gøres op efter et stykke tid og er derfor
fortsat uvist.
Det er nu besluttet, at der sker en ombygning af de tidligere
tandplejelokaler. De bliver ombygget til nye klublokaler,
hvorefter barakkerne forsvinder. Dermed får klubben bedre
fysiske forhold, hvilket har været et stort ønske i lang tid.
2.6

Budget
Det administrative budgetforslag er kommet ud.
Der skal være et høringssvar senest 8. september.
Der er ikke nogen store besparelser på skoleområdet, men der
er ikke tilført penge til skolevæsenet, som skolebestyrelserne
har ønsket.
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De penge der er givet på finansloven, kan anvendes til en halv
lærerstilling på hver skole i dette skoleår, og er øremærket
hertil. Pengene kan derfor ikke bruges til opkvalificering eller fx
overtidsudbetaling.
Skolebestyrelsen vil i lighed med sidste år prøve at få et samlet
høringssvar fra alle skoler. Virum Skole skriver et udkast. Lars
og Pia kontakter de andre skolebestyrelser og signalerer, at vi
kommer med et udspil til et fælles bud på et hørringsvar.
3

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Evalueringen af skolegangen under Coronanedlukningen.
Der var meget forskellige tilbagemeldinger omkring mængder
af opgaver, tilbagemeldinger fra lærerne og undervisning over
skærmen.
Skolebestyrelsen var optaget af den demokratiske opdragelse
af eleverne i skolens elevråd, herunder hvordan man vælger
elevrødder i klasserne, samt elevernes reelle indflydelse på
deres dagligdag.

3.2

Meddelelser
Vi har fået en henvendelse fra en af forældrene ang. støtte til
SMILfonden.
SMILfonden vil gerne have solgt SMILfondens julekalender.
Pengene går til SMILfonden og til Virum Skole. Pengene til
skolen skal gå til opgradering af legepladsen.
Materialet sendes ud sammen med referatet.
Bestyrelsen bakker op om projektet.
Skolens ledelse og nogle medarbejdere er tit ude og se på
legepladser og legeredskaber. Processen går ret stærkt, så
desværre har det ikke været muligt at inddrage
skolebestyrelsen. Rasmus er repræsentant fra skolebestyrelsen.

3.3

”Sidste Nyt” Juni
Emner til sidste nyt:
Nedrivning af personalehuset, ny legeplads, nye lokaler til
klubben, ombygning af Håndværk og Design og
Julekalendersalg.

3.4

Eventuelt
Punkt til næste møde: Trafik. Trafikudvalget skal træde
sammen inden det kommende skolebestyrelsesmøde og
prioriterer indsatserne.

3.5

Lukket dagsorden. Eventuelle forældrehenvendelser
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Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Gitte Rasmussen

