Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde

Mandag den 21. september 2020 kl. 17.30 – 20.00
Møde afholdes på lærerværelset

Dagsorden:
0

Præsentation af nye medarbejdere
Velkommen til Nynne Lyngsie, Charlotte Breinholdt, Jonas Baum, Ida-Marie Sørensen
og Siw Olsen.

1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
den 31. august 2020
Referatet er godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Trafik
Trafikudvalget har holdt møde.
Trafikudvalget: Rasmus, Lene Rasmussen, Hans Henrik og Lars.
Rapporterne om trafiksituationen som skolebestyrelsen har udarbejdet fra 20162017, er en del af grundlaget for arbejdet.
Trafikudvalget har talt om følgende områder, der kunne arbejdes med:
1. Krydset Frederiksdalsvej og Furesøparkvej. Ønske om at få et forbud mod
højresving – i hvert fald i morgentrafikken. Det er på kommunens
prioritetsliste.
Rasmus tager fat i Sigurd Agersnap, der er formand for Miljø- og
Teknikudvalget.
Alle tiltag skal godkendes af politiet.
2. Der har været mange biler om morgenen – især i starten af skoleåret.
Holder Skolepatruljerne for længe på bilerne? Aage arbejder med
skolepatruljerne om at lukke lidt flere biler over af gangen. Antallet af biler er
reduceret ifb. med kampagnen Alle Børn Cykler.
3. Der skal være fokus på, at forældrene sætter deres børn hurtigere af.
De har skiltningen med Kys og Kør på i hvert fald Engelsborgskolen og
Taarbæk Skole. Gitte tager kontakt til kommunen.
4. Forslag om at skolepatruljerne på forældremøder i 0. klasse fortæller om
deres positive og ærgerlige erfaringer med bilister i morgentrafikken.
Hans Henrik kommer med et oplæg.
5. Forslag om at Trafikudvalget sætter fokus på ”gå-busser”.

6. Cyklistadfærd er også et område, man kunne sætte fokus på. Det er noteret
af trafikudvalget.
7. Der er nogle udfordringer omkring de chikaner med træer, der er på Parcelvej.
Det skaber nogle udfordringer omkring, at cykler bliver tvunget ud foran
bilerne om morgenen.
Gitte Rasmussen opfordrer til, at Trafikudvalget prioriterer indsatserne.
Trafikudvalget arbejder videre.
2.2

Trivsel under Coronarestriktionerne, herunder fællesarrangementer på og
uden for skolen. Drøftelse.
Sundhedsstyrelsen har 21.9.2020 udsendt retningslinjer. Lige nu er der lukket for
legegrupper, fødselsdage m.m.
Skolens ledelse skal afgøre, hvilke forældremøder og andre møder der er vigtige,
for ellers skal de aflyses eller flyttes.
Tiltag for at øge trivslen på skolen:
▪ Elevrådet arrangerer filmfestival med temaet Halloween.
▪

Skolen arbejder på en plan for motionsdagen med forskudte
startstidspunkter

Der var spørgsmål til, om skolen havde en plan for, hvad der skulle ske, hvis der
sker en hel eller delvis nedlukning.
Skolen har en plan, der følger kommunens retningslinjer:
Der skal etableres nødundervisning. Kommunen har licens til Teams. Derfor bliver
Teams undervisningsplatformen.
Alle klasser på Virum Skole er allerede inddelt i grupper på op til 8 elever, som
kan fungere som undervisningsenheder på Teams.
Alle elever skal hver dag være i kontakt med en lærer. Læreren skal sætte
arbejdet i gang og der skal senere følges op på arbejdet.
Ledelsen beslutter, hvilke lærere der skal undervise.
Der bliver lånt computere ud, hvis det er nødvendigt.
Hvis en elev er syg, er der en plan for, hvad eleven skal arbejde med.
Der blev opfordret til så enkel og klar kommunikation som muligt til elever og
forældre.
Der er spørgsmål til, hvad vi gør, når der er elever fra forskellige klasser, der
bliver undervist sammen.

Virum Skole laver så normal undervisning som muligt under hensyntagen til
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, da det er anbefalingen fra
Undervisningsministeriet.
Elevrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at der, måske som følge af forårets
ibrugtagning af Teams, nu er flere forskellige platforme, der bliver givet lektier
på. Der bliver arbejdet på en ensretning, så alt ligger på Meebook.
2.3

Kontaktforældremøde. Nedsættelse af udvalg til forberedelse af
kontaktforældremødet 11. november 2020. Det kunne være kontaktforældrenes
opgaver.
Der nedsættes et udvalg. Lene Rosenbeck, Gitte Rasmussen og Dorien. Lene
tager kontakt til Gitte ift. til et møde.
Det kunne være en drøftelse af, hvordan man kunne få fokus på trivsel, både nu
under Corona-restriktioner, og når de på et tidspunkt lettes.
En idé kunne være et større fokus på gå-busser. Vigtigt, at der på mødet både er
blik for muligheder hos både de yngste og de ældste elever.
Kontaktforældremødet drøftes på det kommende skolebestyrelsesmøde.

2.4

Høringssvar ift. budget og arbejdet i skolerådet. Orientering.
Der er afholdt møde i skolerådet. Der er fokus på budgetdrøftelser i skolerådet,
og hvad der skal arbejdes med ift. det kommende valg. Der er dialogmøde d. 21.
oktober med politikerne.
På skolerådsmødet blev Coronasituationen og IT-situationen på skolerne drøftet.
Der er udfordringer med skoleombyggeriet rundt omkring i kommunen.
Skolebestyrelsen har en oplevelse af et aktivt skoleråd, og der er tilfredshed i
skolebestyrelsen med arbejdet i skolerådet.
Der bliver orientering fra dialogmødet på det kommende skolebestyrelsesmøde.

2.5

Status på IT-situationen på skolen. Orientering v. GR
Bestyrelsen har været med i processen ift. til ønsker til indkøb af IT-udstyr.
Tilfredshed med at kommunen har besluttet at uddele 400 computere til Virum
Skole. Corona har forsinket leveringen, man bør regne med at de er klar til
udlevering i november eller december.
Computerne bliver uddelt til elever efter denne model (Der er redegjort for
modellen er over for bestyrelsen på mail 22/9):
0.-4. årgang: 2 elever pr. computer/IPad
5. + 6. + 7. årgang: Alle får egne maskiner
8. + 9. årgang: 35% får egen maskine. 65% af eleverne medbringer egen
computer.
Kommunen regner altså med, at 65% af vores elever i 8.-9. klasse selv skal
medbringe deres egen computer. Dét bliver en udfordring, vurderer GR og
lærerne. Det er nemlig ikke oplevelsen hos skolen, at så mange elever
medbringer computer til den daglige undervisning.

Derfor kan der komme nogle ekstra udgifter for Virum Skole til computere til de
elever, som ikke har deres egen computer.
Det skal undersøges om computerne, som eleverne tager med hjem, er dækket af
en forsikring. Ledelsen undersøger.
Der var spørgsmål til, om skolen i den daglige undervisning planlægger helt at
forlade bøger til fordel for portaler. GR oplyste, at det ikke er tilfældet. Bøger har
mange fordele. I øvrigt er adgang til portaler ofte dyre. Derfor udvælges de nøje
og fungerer som et supplement til øvrige undervisningsmidler.
Der er en fælles indkøbsaftale i kommunen om portaler, og skolen indkøber
bøger.
3

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har arbejdet med hvordan man kan åbne indendørsfællesarealerne, og
fællesarrangementer.
Åbning af indendørsfællesarealerne er udskudt til den nuværende coronasituation
er forbedret.
Filmfestival med Halloween som tema er besluttet.
Eleverne er meget tilfredse med, at alle skal udenfor i frikvarterer. Det giver mere
sammenhold.
Der er også holdt møde i Det Lille Elevråd. 0.-3. klasse. Her blev der talt
evaluering af Coronasituationen og den nye legeplads. GR og elevrådets
formandskab planlægger at besøge Det Lille Elevråd.

3.2

Meddelelser
Der er en række udfordringer med at arbejde med det pædagogiske
udviklingsarbejde ift. personalet, da Corona er et konstant benspænd.
Juniorklubben starter 1. oktober. Kommunen sender information ud.
Klubben arbejder på at få flere medlemmer.
Klubberne lider under, at der var mulighed for straks-udmelding under Coronanedlukningen. Hvis der er viden om, at nogle melder sig ud på grund af
økonomien, hører ledelsen gerne om det, så de kan formidle dette videre til
kommunen.
Der bliver talt med børn, der ikke er medlemmer. Pædagogerne er nysgerrige ift.
baggrunden. Det er oplevelsen hos klubbens leder, at det oftest skyldes andre
fritidsinteresser. Elever og forældre opfordres til altid at gå i dialog med klubbens
leder Gitte Olsen.

3.3

”Sidste Nyt”
▪ Naturfagsdage
▪ Motionsdage
▪ Cykel og sikker trafik. Lad bilen stå.
▪ Kontaktforældremøde 11.11.2020.

3.4

Eventuelt

Spørgsmål til kampagnen Alle Børn Cykler. Man får point, hvis man cykler. Det er
klassens point der tæller. Kampagnen er arrangeret af Dansk Cyklistforbund.
Der er en anden kampagne, der hedder Vi bevæger os til skole.
Spørgsmål til glemmetøjet. Der er en oplevelse af, at opbevaringen af glemmetøj
er rodet og dermed vanskeliggør, at børn genfinder deres glemte tøj.
GR følger op på sagen, blandt andet ved at kontakte Center for Areal og
Ejendomme. GR opfordrer i øvrigt til, at alle børn husker deres ting.
Glemmetøj bliver sendt til Sandholmlejren efter 2 måneder.
3.5

Lukket dagsorden. Eventuelle forældrehenvendelser

Mødet sluttede kl. 20.00

