Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole
Referat fra ordinært skolebestyrelsesmøde
1. marts 2021 kl. 18:00 – 20.00
Møde afholdt på Teams.
Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
den 21. januar 2021
Referatet er godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Genåbning. Hvad ved vi og hvilken lokal betydning har det for Virum Skole? V.
Skolens ledelse
5.- 9. årgang skal ikke tilbage i skole i første genåbningsbølge.
Orientering om prøverne for 9. årgang 2021
Eleverne skal til prøverne i skriftligt dansk og matematik, og mundtligt dansk og
engelsk.
Orientering om bekendtgørelsen om nødundervisning og kommunalbestyrelsens
beslutninger på baggrund af den
Undervisningsministeriet har besluttet, at nødundervisningen skal foregå frem til
sommerferien.
Kommunen har besluttet at 0.-3. klasse skal have 4 lektioner og for 4. klasse er det 5
lektioner. Baggrunden er, at hver klasse skal have så få lærere som muligt i løbet af
en dag.
Timetallet ændrer sig nok, når de store elever kommer tilbage, og retningslinjerne
ændrer sig.
Der er herefter en længere drøftelse af, hvilke fag bør prioriteres, og der er generelt
et stort ønske om, at der sættes mere tid af til motion og trivsel. Mere konkret er et
ønske om, at idræt bliver mere repræsenteret på skemaet for 0.- 4. årgang, samt at
der kommer mere fokus på bevægelse og trivsel i hjemmeundervisning. Eleverne skal

komme væk fra skærmen, men også få mulighed for, at de kan sidde og småsnakke.
Det drøftes, at ikke alle bryder sig om at skulle bevæge sig foran kameraet, og at der
kan være en sårbarhed forbundet med at ens lærer/klassekammerater er kommet
ind i elevens privatsfære. Det er derfor svært at komme med én løsning, som favner
alle.
Skoleledelsen oplyser, at der er en ny frikvartersordning, hvor eleverne har mulighed
for at deltage i noget kreativt, sang, bevægelse over skærmen. Eleverne kan deltage
via en kanal på Teams.
Der er opfordring til, at eleverne mødes i trivselsgrupper, hvor 4 elever kan mødes
med 1 lærer. Skoleledelsen oplyser, at der besluttes mere herom snart, når
mulighederne har været drøftet med forvaltningen og de andre skoler.
Skoleledelsen tager skolebestyrelsens ønsker/opfordringer med tilbage, og ser på
mulighederne.
Orientering om ændring i retningslinjer for hjemsendelse ved eventuelt smittede
elever.
Den største ændring er, at man først kan komme tilbage efter 2. negative test, som
bliver taget på 6. dagen. Tidligere måtte elever komme i skolen, hvis den første test
(på 4. dagen) var negativ, men nu er reglerne herom ændret.
2.2

Skolerådets arbejde. Orientering om hvad skolerådet arbejder med. V. Pia
Skolerådet er i gang med at sætte dagsordenen forud for det kommende
kommunalvalg.
Der skal være fokus på bl.a. specialområdet, at skolerne skal prioriteres højere
økonomisk – herunder Sfo og klub. Der er en koordinering med Børnerådet, som
også er meget engageret.
Kampagnen skal bæres af artikler i aviser og forhåbentligt et stormøde i efteråret,
hvor politikkerne inviteres til at drøfte skole- og børnepolitik.
Der var opbakning til Skolerådets arbejde.
Skoledialog afholdes 11. marts 2021

2.3

Kontaktforældremøde. Skal vi afholde kontaktforældremødet i april? Skal vi flytte
det? Hvis ja, hvad skal temaet være, og hvem står for det? V. Pia

Der var opbakning til at flytte mødet til slut maj eller start juni, hvor man kunne tage
skolerådets kampagne frem mod kommunalvalget op med forældrene. Hvis der
åbnes op for det, vil mødet eventuelt kunne afholdes udendørs i stedet for digitalt.
Planlægningsgruppen består af repræsentanter fra skolen, Hans Henrik og Dorien.
Pia vil gerne støtte med materiale fra skolerådet.
3
3.1

Driftsforhold
Nyt fra Elevrådet
Der er blevet afholdt elevrådsmøde i slut januar.
Elevrådet påpeger, at der mangler fokus på sociale tiltag og bevægelse i
hjemmeundervisningen.
Elevrådet var i tvivl, om klatrevæggen var en god idé.

3.2

Meddelelser
Vi afventer byggetilladelsen ift. legepladsen, som forventes at komme i april.
Der var opfordring om mere kommunikation om byggeprojekterne i Sidste nyt.

3.3

Eventuelt

3.3

Lukket dagsorden

