Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 19. september 2018 kl. 18.00
Tilstede: Camilla Stevns Bøje (CB), Lars Møller Salling (LS), Dorien van Veelen
(DV), Hans Henrik Schmidt (HHS), Pia Elkjær Bay (PEB), Rasmus Brændgaard
Beck (RBB), Lene Rasmussen (LR), Lene Svanholm Rosenbeck (LSR), Anna
Voss Jacobsen (AVJ), Kaja Gillesberg Lassen KGL), Anne Steiner Jensen (ASJ),
Gitte Rasmussen (GR) og Brit Jensen (BJ).
Afbud: Gitte Olsen (GO), Jakob Dam (JD)

Referat:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt 2.0 omhandlende supplerende høring budget
2019-22. Dagsordenen blev herefter godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra ordinært møde den 29. august 2018
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelser/behandling af emner

2.0

Supplerende høring budget 2019-22
Økonomiudvalget har i forbindelse med deres politiske forhandlinger af
budget 2019-22 ønsket en supplerende høring indenfor flere punkter.
Det supplerende høringsmateriale blev gennemgået og diskuteret. Den
samlede bestyrelse var enige om, at fristen for aflevering af svar på
den supplerende høring er urimeligt kort. Tidligere udfærdiget beredskabsforslag er pludselige mulige nedjusteringsmuligheder i budgettet.
Det blev besluttet, at der bliver udfærdiget et høringssvar, som bliver
rundsendt til alle med mulighed for at kommentere det før det afsendes.

2.1

Planlægning af kontaktforældremøde onsdag den 21. november
2018 kl. 19.00 – 21.00
Punktet blev motiveret af GR. Der blev nedsat et udvalg bestående af
LSR, DV, PEB og GR til at udfærdige et forslag til en dagsorden til kontaktforældremødet. GR indkalder til første møde.
Virum Skole
Skolebestyrelsen debatterede vigtigheden i, at både nye og genvalgte Skolebakken 9
2830 Virum
kontaktforældre bliver inviteret til dialog til mødet.
Så vidt det er muligt, deltager hele skolebestyrelsen til kontaktforældremødet.
Tlf. 45 28 44 20
Stikord: mobiltelefonen, trafik, aktioner synlighed i forhold til trafik, frivirum@ltk.dk
tidstilbud, overgange fra det ene tilbud til det næste.
www.virumskole.dk

2.2

Orientering om Skoleudviklingsstrategi 2020
GR præsenterer punktet. Der skal igangsættes en proces i Lyngby
Taarbæk Kommune for at udvikle den næste skoleudviklingsstrategi.
Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Selve procesplanen er ikke planlagt endnu, men det bliver et meget interessant arbejde. Skolebestyrelsen bliver naturligvis inddraget.
2.3

Evaluering af workshop for de nye skolebestyrelser onsdag den
5. september.
GR skal melde skolebestyrelsens evaluering ind ved det kommende
skoleledermøde. Skolebestyrelsen savnede gennemgang af rettigheder
og pligter, som er gældende for en skolebestyrelse, samt Center for
Uddannelse og Pædagogiks tanker for samarbejde mellem dem og skolebestyrelsen. Det var fantastisk, at hele Virum Skoles skolebestyrelse
var tilstede under workshoppen.

2.4

Lærernes dag den 5. oktober
PEB motiverede punktet. Det blev besluttet, at skolebestyrelsen sørger
for frugt/slik kurve til lærerværelset og til P-huset. Alle bestyrelsens
medlemmerne skriver to kort med personlige hilsner til lærerne og pædagogerne, som afleveres senest 4. oktober 2018. CB laver et udkast
til besked til alle forældre, som lægges på Intra.

2.5

Liste over orienteringspunkter
Da den nuværende skolebestyrelse har mange nye medlemmer, er det
blevet besluttet at lave en liste over mulige orienterings/diskussionspunkter til brug ved kommende skolebestyrelsesmøder.
Disse punkter vil fremgå som første punkter på dagsordenen til møderne. Foreløbige punkter er: Udearealerne, fritidstilbud, trafik, skolens
budget, årshjul over skolens drift, skemalægning, It i undervisning, læseindsatsen, ordblinde elever, kommunikation, skole/hjem samarbejdet
og synliggørelse af skolebestyrelsen og dennes arbejde.
Skolebestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg bestående af
LS, HHS, LR og RBB til at fortsætte arbejdet med at forbedre de trafikale forhold omkring Virum Skole, herunder at gøre de kommunale politikere opmærksomme på problemstillingen, samt mulige problemløsninger.
Skolebestyrelsen har i den sidste tid inviteret og mødes nogle af kommunalpolitikerne i forhold til Virum Skoles udearealer.

3.

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådets formand Anna Voss Jacobsen 9C deltog i sit første skolebestyrelsesmøde. Hun forklarede, at hun som elevrådsformand i skolebestyrelsen vil sørge for, at elevernes stemme bliver hørt.
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3.2

Nyt fra Sfo og klub
SFO´en har deltaget i Hasselcup i fodbold. Mini-Ol for klubben var meget vellykket. Begge arrangementer har været med til at styrke fællesskabet.

3.3

Meddelelser
Lærerne og pædagogerne arbejder i øjeblikket på at definere skolens
kerneopgave. Dette arbejde fortsættes lørdag den 17. november 2018
fra kl. 9 – kl. 16. Skolebestyrelsen inviteres hermed til at deltage.
Uge 39 er naturfagsuge i hele Lyngby Taarbæk Kommune

3.4

Hvad skal meldes ud via ”Sidste Nyt”?
Kontaktforældremøde
Lærernes dag
Skolernes motionsdag
Efterårsferie
Sidste tilmelding til efterårsferien sfo/Kolle
Trædækket

3.5

Eventuelt
Organisationen Skole og forældre afholder landsmøde den 23. og den
24. november i Nyborg.
Skolebestyrelsen ønsker et forum, hvor de kan dele dokumenter. BJ
undersøger sagen og vender tilbage.
Den tidligere skolebestyrelse udfærdigede et brev som svar på en forældrehenvendelse. Dette brev eftersendes af BJ.

3.6

Personelle forhold
Intet under personelle forhold.

Referent Brit Jensen
Mødet sluttede kl. 20.30

