Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole
Referat af skolebestyrelsesmøde
22. marts 2021 kl. 18.00 – 19.30
Møde afholdes på Teams.
Dagsorden:
Gitte redegjorde for, at det vigtige punkt på dette møde er godkendelse af timefordelingsplanen.
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
den 1. marts 2021
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Genåbning og status. Hvad ved vi, og hvilken lokal betydning har det for Virum
Skole? V. Skolens ledelse
0.-4. er i skole og har været det et stykke tid, og så er 5.-9. klasse kommet tilbage én
dag om ugen. Undervisningen skal være udendørs. Fra d.d. er 9. klasse tilbage 50% af
tiden. Der var tilfredshed med, at skolen bare kan åbne lidt.
Vi afventer den store genåbningsplan, hvor folketinget skal beslutte, under hvilken
form Virum Skole skal åbne.

2.2

Timefordelingsplanen. Timefordelingsplanen skal godkendes af skolebestyrelsen.
Timefordelingsplanen blev gennemgået.
Der var spørgsmål til trivselstimer, hvor der arbejdes struktureret med trivsel eller
klassens time.
I forbindelse med skolereformen blev klassens time afskaffet, da trivselsarbejdet skal
indgå i klassens store fag.
Der var bekymring for, om madkundskab var prioriteret højt nok, og der blev
fremført, at de kreative fag skal prioriteres ift. at få flere til at interessere sig for fag,

der peger i retning af erhvervsfaglige uddannelser, men på den anden side blev det
fremført, at folkeskolen også skal være alment dannende.
Timefordelingsplanen blev godkendt.
2.3

Status på byggerier. Orientering ved Skolens ledelse
26. marts er der overdragelse af det nye håndværk og designlokale. Lokalet er blevet
virkeligt flot.
K2 i kælderen bliver det nye store forsamlingslokale til glæde for skolen og
foreninger i lokalområdet.
Ombygningen af klubben går i gang efter sommerferien.
Der er kommet nye møbler i Sportsfoyeren, som er forbeholdt 9. klasse.
Legepladsens ombygning går i gang, så snart at byggetilladelsen er givet. Skolen
spørger ind til, hvor langt vi er i forhold til ansøgningen.

3

Driftsforhold

3.1

Meddelelser - herunder skoledialog
Skoledialog: Trafikanalysen var på dagsordenen.
Det var et roligt møde, og der var nogen dialog mellem skolebestyrelserne og
politikkerne/forvaltningen.
Skolerådets har et ønske om mere dialogbaseret møder med politikere og
forvaltningen.

3.2

Eventuelt
Der var spørgsmål til de korte skoledage for indskolingen. Der var samtidig et ønske
om, at skoledagene skulle være længere.
Der er en politisk beslutning om hvor mange timer, eleverne skal gå i skole p.t. Der
bliver måske truffet en anden beslutning på baggrund af genåbningsplanen, som
folketinget skal vedtage.
Ift. hvis undervisningen fortsætter virtuelt, blev der udtrykt ønske om, at
skoledagene ikke skal være længere.
Lærerne holder fokus på kreative tiltag, når der er virtuel undervisning.
Skolebestyrelsen er klar til at skubbe kontaktforældremødet helt frem til juni måned.
Der var spørgsmål til hunde i skolegården. Skolebestyrelsen må overveje, om der skal
være et princip for hunde i skolegården.
Ledelsen overvejer i første omgang, hvad man kan gøre ved hunde i skolegården,
som en del af den daglige drift.

Der var spørgsmål til det ekstra klasselokale, som 0. klasse har haft, mens at de store
elever har været sendt hjem, men som de mister, når de store elever vender tilbage i
skole.
Der er opfordring til, at klasserne er så meget ude som muligt.
Sfoen er lidt kede af, at der er meget små udeområder, men eleverne er gode til at
finde på nye lege. Der blev konstateret at rammerne er sådan. De er ret
begrænsende for fritidsdelene. Ledelsen ser på, om man kan organisere
udeområderne lidt anderledes så de enkelte klasser ikke bindes for længe ad gangen
til det enkelte udeområde.
I Kolle er to klasser af gange i klubbens lokaler.
Der var spørgsmål til legegrupper og fødselsdage. Skolen undersøger ift. legegrupper.
Der var spørgsmål til trivselsgrupper for eleverne.
Lærerne afgør i hvilket omfang der er behov for trivselsgrupper.
3.3

Lukket dagsorden

