Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole
Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde
5. maj 2021 kl. 18.00 – 20.30
Møde afholdt på Teams.
Ansvarlig for gennemlæsning af udkast til referatet: Rasmus
Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
den 23. marts 2021
Referat er godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner

2.1

Status på genåbning v. Skolens ledelse
Skolen åbner for alle elever mandag d. 10. maj 2021.
Skolen har fået retningslinjerne for genåbningen. De påpeger, at der skal undervises
af så få lærere som muligt, og at klasser ikke må blandes. Det udfordrer især på
klubområdet.
Ift. sociale arrangementer er det fortsat anbefalingen, at man ikke må holde
fællesfødselsdage og klassearrangementer.
Der var spørgsmål til idræt og bevægelse i undervisningen. Der er forskel fra klasse til
klasse ift. hvor meget idræt og udeundervisning, der er i løbet af undervisningen.
Der er stor glæde over, at skolen åbner for alle elever igen.

2.2

Status på byggerier – herunder legeplads. Orientering ved Skolens ledelse
Skolen har fået 2,5 million kr. ekstra til den nye legeplads. Det har været bestyrelsens
fokus gennem en længere periode.
Projekteringen af Galaxens have og Akavariets have er fortsat under behandling i
kommunen. Den oprindelige tidsplan er, at det skal være færdigt forår/sommer
2021, men det er umiddelbart ikke realistisk.

Ledelsen arbejder på, at få alle godkendelser i hus og beder bestyrelsen om hjælp,
hvis der er behov for det.
Klubben er projekteret færdig. Byggeriet starter 6. august og forventes færdigt
omkring årsskiftet 2021/2022.
Der starter en ny projektleder 1. juni, som skal stå for den store legeplads.
Håndværk og designlokalet er færdigt. Det er virkelig flot.
K2 kælderområdet bliver overdraget til skolen 6.5.2021. Det er også virkelig flot og
skal fungere som samlingslokale.
2.3

Planlægning af kontaktforældremøde. Dato, overordnet tema og inputs til
arbejdsgruppen.
Efter 11. juni kan man samles 100 mennesker indendørs. Vi har bestyrelsesmøde 14.
juni.
Der er forslag til emner for kontaktforældremødet.
•
•
•
•
•

Trivsel og mistrivsel under corona
Hvad tager vi med os fra Coronatiden?
Skolerådets oplæg til valgkampen
Rundvisning på skolen
Information om legepladsen

Kontaktforældremødet afholdes 8. juni for max. 50 personer kl. 19-21. (efter mødet
er der opstået udfordringer omkring datoen. Kontaktforældremødet bliver flyttet til 7.
juni).
Hans-Henrik og Dorien er arbejdsgruppen sammen med kontoret.

3

Driftsforhold

3.1

Meddelelser
Intet

3.2

Eventuelt
Der bliver mindet om årsberetningen.

3.3

Lukket dagsorden

