Referat af Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole

Hermed indkaldes til ordinært skolebestyrelsesmøde
21. januar 2021 kl. 17.30 – 20.00
Møde afholdes på Teams.
Afbud fra Tobias og Lars

Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
d. 15. december 2020
Referatet er godkendt

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Orientering om Covid-19 situationen. Ledelsen orienterer om
status på undervisning, trivsel og nødpasning.
Der er en generel oplevelse blandt medarbejderne, at det går godt
med undervisningen. Personalet er i god trivsel forholdene taget i
betragtning.
Der sættes mere fokus på trivsel og bevægelse hos eleverne i
undervisningen.
Der er blevet ændret lidt i skemaerne, da ledelsen vurderede, at
eleverne sad meget stille.
0. årgang går i gang med at introducere eleverne til teams.
Skolen har fokus på de elever, som ikke trives. Skolen opfordrer
forældre til at kontakte skolen, hvis deres børn ikke trives.
Der er ca. 35-40 elever fra 0.-4. klasse i nødpasningen og 2 elever
fra 5. årgang.
De fleste elever kommer i nødpasningen pga. trivsel.

Det er fortrinsvist 0.-1. klasse, der har brug for nødpasning om
eftermiddagen.
Der er mange positive tilkendegivelser ift. undervisningen fra
forældre generelt og fra bestyrelsen.
Der er en oplevelse i skolebestyrelsen af, at der er fart på det
faglige – og niveauet er passende.
Der blev gjort opmærksom på, at der mangler tid til, at eleverne har
noget socialt sammen i skoletiden.
Der er en opfordring til, at elevsamarbejdsgrupperne skal skifte lidt
mere rundt, så eleverne får kontakt til flere.
Klassepædagogerne kommer med i skemaerne fra uge 3.
2.2

Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring
kontaktforældremødet. Vi skal afholde kontaktforældremøde 15.
april 2021. Drøftelse af det overordnede tema og nedsættelse af
arbejdsgruppe.
Kontaktforældremødet fastholdes i kalenderen, men
skolebestyrelsen regner med at udskyde det.
Beslutningen tages, når situationen mht. fremmøde er mere
afklaret.
Temaet er fortsat uafklaret.

2.3

Økonomi v. Brit Jensen. Brit orienterer om driftsregnskab for
2020 og driftsbudget for 2021.
Året har været anderledes pga. Corona, hvorfor elevudgifterne er
mindre.
Udgifterne til webportaler er ikke vokset som frygtet.
Derudover er der andre udgifter, som er blevet mindre pga. corona,
da hverken medarbejdere, børn eller forældre har været samlet så
meget.
Der er små overskud på skole og Sfo. Der er et overskud på det
samlede skoleregnskab. Der er investeret i møbler for at sikre, at
resultatet er fornuftigt.

Klubben er blevet beskåret med ca. 250.000 kr lige inden budgettet
blev lukket, hvilket betyder at klubben ender med et pænt stort
underskud. Da budgetmodellen for klubberne i kommunen er
afhængig af antallet af medlemmer og bliver justeret måned for
måned, er det vanskeligt at styre økonomien.
Situationen for klubben er blevet betragteligt forværret pga.
Coronasituationen.
Der er opbakning i skolebestyrelsen til at problematisere klubbens
økonomistyring.
Budgettet for 2021 ligner meget budgettet for 2020, med den
undtagelse, at driftsbudgettet falder med ca. 3.000.000 kr. da
rengøring og bygningsdrift bliver centraliseret hos kommunen.
De øgede udgifter til hygiejne ifb. med Corona, skal vi være
opmærksomme på, at skolerne får dækket, når kommunen
centraliserer økonomien.
3
3.1

Driftsforhold
Nyt fra Elevrådet
Der afholdes elevrådsmøde 27/1 med fokus på tilbagemelding om
skolegangen under hjemsendelse.

3.2

Meddelelser
Ingen

3.3

”Sidste Nyt” februar
Vi ser tiden an, hvad der skal med.

3.4

Eventuelt
Tak til Dorien som har forfattet høringssvaret om klassedannelse.
Der var spørgsmål om, hvorvidt timefordelingsplanen bliver
formidlet bredt nok.
Timefordelingsplanen bliver vedtaget i skolebestyrelsen, og den
ændrer sig fra år til år ift. Undervisningsministeriets og
kommunalbestyrelsens udmeldinger.
Ledelsen vurderer, om timefordelingsplanen ligger tilstrækkeligt
tilgængeligt på hjemmesiden.

3.5

Lukket dagsorden. Eventuelle forældrehenvendelser

