Skolebestyrelsesmøde – Virum Skole
Hermed indkaldes til ordinært skolebestyrelsesmøde
19. august 2021 kl. 17.30
Mødet afholdes på lærerværelset
Ansvarlig for gennemlæsning af udkastet til referatet: Hans Henrik
Dagsorden:
1

Formalia

1.1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.2

Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmøde
Den 23. juni
Referatet blev godkendt.

2

Drøftelse/behandling af emner
Velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter: Karla og Asta Sofia.

2.1

Opsamling og prioritering af skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2021/2022.
Hvad skal skolebestyrelsen sætte fokus på i det sidste år i valgperioden? Hvem
forbereder punkterne?
-

2.2

Valget til den nye skolebestyrelse. Skolebestyrelsesvalget skal være afsluttet 20.
maj 2022
Mad- og måltidspolitik
Præstationskultur. 2. runde med udgangspunkt i ungeprofilundersøgelse.
Elevinddragelse i undervisningen. Ansvarlig: Lene Rosenbeck
Trafik omkring Virum Skole. Ansvarlig: Hans Henrik og Rasmus
Revidering af samværsregler. Ansvarlig: Skolens ledelse kommer med et oplæg
Formanden har en vision om en nybygget skole med idrætsfaciliteter i stedet for
de nuværende bygninger.

Folkeskolen sættes ”fri”
Folketinget har besluttet at sætte folkeskolen mere ”fri”. Hvilke muligheder skaber
det for Virum Skole og indretningen af skoledagen?

Undervisningsministeriet har for skoleåret 2021/2022 meddelt, at skoler ikke
behøver at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapport. Desuden er det muligt, at
omlægge den understøttende undervisning til to-lærertimer.
Kommunen beder om, at der fortsat skal være elevplaner i en eller anden form.
Ledelsen arbejder på, at det er muligt at omlægge den understøttende undervisning i
nogle klasser i den kommende skemaperiode.
2.3

Møderække for skolebestyrelsens arbejde. Se bilag.
Møderækken blev tilrettet.

2.4

Årets høringssvar.
Der er nogle faste høringssvar som skolebestyrelsen skal afgive.
Skolebestyrelsen skal i hvert fald afgive høringssvar ift. budget og klassedannelser.
Klassedannelser: Lene Rosenbeck skriver høringssvar
Budget: Opgaven med at udforme et høringssvar aftales blandt de forældrevalgte.

2.5

Rundvisning i skolens nyligt ombyggede lokaler.
Skoleledelsen viste rundt i de ny ombyggede lokaler, og der hvor byggeriet er i gang.

2.6

Årsberetningen. Indhold, form og ansvar.
Input til årsberetningen sendes til Lars og Pia.
Opfordring til emner i årsberetningen: Skolerådets samarbejde.
Der er deadline 23.8.2021

3

Driftsforhold

3.1

Meddelelser
Skoleåret er kommet godt i gang. Hele skolen mødtes 1. skoledag. Morgensang er
også tilbage.
Der er kommet 6 nye kolleger. Det er erfarne lærere, skolen har ansat.
Der er kommet nye retningslinjer. Man skal ikke hjemsende klasser pr. automatik.
Der er fortsat coronatest to gange om ugen frem til 1.10.2021

Det er udfordrende at finde kvalificeret lærere og pædagoger. Især til barsler.
Der skal fortælles til de nye forældre, at de skal overholde de færdselsregler, der er.
Særligt i afleveringssituationen.
3.2

Eventuelt
Der er umiddelbart en positiv stemning blandt eleverne efter coronarestriktionerne
blev ophævet.
0. og 1. årgang skal vænne sig til at gå i skole efter at have været under
coronarestriktioner i hele stort set hele deres skoletid.
De store elever oplever, at de er trætte pga. de længere skoledage end under
nødundervisningen, og de har travlt – men de er glade.
Kolle manglede til forældremødet på 6. årgang. Det var en kalenderfejl. Der er åbent
hus i Kolle 1. september.
Der er relativt mange medlemmer i ungdomsklubben, mens det er lidt sværere i
juniorklubben.
Der var spørgsmål til korte bluser, som har været oppe i pressen. Af samværsreglerne
fremgår det, at påklædningen skal afspejle, at man er på en arbejdsplads.

3.3

Lukket dagsorden

