Til Skolebestyrelsens medlemmer
11.9.2020

Hermed indkaldes til ordinært skolebestyrelsesmøde

29. oktober 2020 kl. 17.30 – 20.00
Møde afholdes på lærerværelset
Afbud fra Pia.

Dagsorden:
0

Præsentation af nye medarbejdere
Velkommen til Line (pædagog) og Diana (lærer).

1

Formalia

1.1

Dagsorden er godkendt

1.2

Referat fra skolebestyrelsesmøde
den 21. september 2020 er godkendt

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Coronasituationen og gældende retningslinjer. Se bilag.
Retningslinjer er sendt ud. Det eneste der er kommet ifb. med
de nye restriktioner er, at brobygning ikke skal gennemføres og
at skolens personale må bære visir.
B&U skal træffe beslutning om, forældrene skal have mundbind
på. Det gøres 30.10.2020.
Mundbindsreglen gælder ikke for elever og ansatte.
Selvom brobygningen ikke har været gennemført, har eleverne
været igennem introduktion til uddannelserne i de foregående
skoleår.
Der var spørgsmål til, om man kunne gennemføre legegrupper.
F.eks. små legegrupper.
Det er en kommunal anbefaling, at man ikke skal holde legegrupper.

2.2

Der er afholdt nogle forældremøder, da der har været en konkret vurdering af, at de forældremøderne har været vigtige.

Virum Skole

Pres og præstationskultur – første drøftelse
Præstationskultur er en kompleks problematik, hvor man kan
måle sig selv op mod andre på alle mulige parametre. Det hele
spiller ind i skolen, da det er her børnene mødes.

Tlf. 45 28 44 20

De forældrevalgte i bestyrelsen har ønsket punktet på dagsordenen på de kommende møder for at få en fornemmelse af,
hvordan det står til på Virum Skole. Når præstation går fra en
positiv motivation og et ønske om at dygtiggøre sig til et for
stort pres med uoverskuelige forventninger fra omgivelserne.
På dette møde tog vi hul på første drøftelse og hørte lidt om
både lærerrepræsentanternes og elevrådsrepræsentanternes
oplevelse hermed.

Skolebakken 9
2830 Virum

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Lyngby-Taarbæk
Kommune
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Gitte R. fortæller, at både Virum Skole, skolens elever og skolens forældre er ambitiøse. Det er både pigerne og drengene,
der generelt er ret fagligt ambitiøse sammenlignet med andre
skole, vurderer hun. Lærerne arbejder med at nedtone urealistisk høje ambitioner og personligt pres. Der har været tilfælde
med klasser, hvor der har været en ”over-præstationskultur”,
og dét blev der arbejdet med i de pågældende klasser. Lærerne
søger at støtte børnene i at finde den indre stolthed til at være
stolte af dét, de er gode til.
Gitte R. og Gitte O. fortæller at fokus også er på kropskulturen
hvor man blandt andet ”skal kunne tåle altid at blive filmet”.
Der var mange indlæg og spørgsmål, som kredsede om at forstå problemets omfang og handlemuligheder.
Det bliver fortalt, at præstationskulturen findes allerede i indskolingen, men dog er tydeligst i udskolingen og især fra 8.
klasse, hvor fokus på karakterer og ungdomsuddannelse øges.
Spørgsmål til om 12-talskalaen kan forværre problemet, da højeste karakter nu forekommer mere indenfor rækkevidde.
Der var spørgsmål til, om Virum Skole fremmer en præstationskultur. Konkurrencer kan virke motiverende, men det må
også være vigtigt ofte at lade leg, motionsdage, udklædning og
julepyntning være mål i sig selv og ikke konstant kåre den bedste. Også spørgsmål til, om skolen arbejder fagligt og pædagogisk med at sikre en god balance mellem summativ og formativ
evaluering, dvs. tydeliggøre overfor både elever og forældre,
hvornår og hvordan der gives karakterer og anden form for
evaluering. Og spørgsmål til, om det kan tænkes, at en større
elevinddragelse kan fremme nysgerrigheden og dermed lysten
til at lære.
Elevinput på selve mødet pegede i retning af, at fokus på karakterer er stort i udskolingen, men også at eleverne selv vælger ambitionsniveauet. Vi fortsætter drøftelsen på et senere
møde.
2.3

Ændring af princippet for fordeling af børn i tidlig skolestart.
I forbindelse med Coronatiden kom maj-eleverne i en klasse
med det samme.
Virum Skole vil fremadrettet gerne danne klasser når eleverne
starter, da fordelingen kan ske på baggrund af input fra børnehave og forældre, så man kan komme i gang med at arbejde
med fællesskabet i klasserne med det samme.
Der skal være opmærksomhed omkring fordeling af børn, der
kommer fra samme børnehaver.
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Princippet blev vedtaget.
2.4

Status på Julekalender salget.
Der har været ca. fem henvendelser fra forældre.
Henvendelserne gik på opklarende spørgsmål i forhold til frivillighedsprincip og konkurrenceelement i klasserne. På baggrund
heraf blev følgebrevet vedr. kalendersalget opdateret.

2.5

Kontaktforældremødet.
Planen er godkendt.

3

Driftsforhold

3.1

Nyt fra Elevrådet
Elevrådet afholder halloweenfilmfestival

3.2

Meddelelser
• Orientering fra skoledialogmødet
Kommunens budget blev gennemgået. Især de fysiske
rammer og skolevejene blev diskuteret.
Der var et ønske om mere decentral styring fra skolebestyrelserne.
•

Antallet af elever i ferien i Sfo.
Der mødte ikke de elever op i efterårsferien, som de var
tilmeldt. Der var 80 tilmeldte børn, men der dukkede
kun 40 elever op. Det er et problem i forhold til busleje,
materialer og personalenormering.

•

Informationsmøde for nye forældre 3.11.2020
Mødet bliver gennemført.

3.3

”Sidste Nyt” november
• Halloween
• Informationsmødet
• Tilmelding i Sfo
• Kontaktforældremødet
• Julekalendersalget

3.4

Eventuelt
Intet

3.5

Lukket dagsorden. Eventuelle forældrehenvendelser

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

/

Mødet sluttede 20.10

Gitte Rasmussen

