
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen onsdag d. 16.6 17-19.30 i 
Skolens personalerum  
Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   
Afbud: Elevrådet   
  
  

1. Godkendelse af dagsorden 17.00  
 Ny rækkefølge 1, 2, 4, 7, 5, 6, 8, 9  

   
2. Meddelelser (O), 17.05  

 Coronaopdatering   
 Ny organisering på baggrund af genåbningen. Alle årgange må 
nu blandes.  
 På baggrund af kommunernes samlede udgifter, tildeles 
kommunerne ikke yderligere corona midler. Derfor får Virring skole ikke 
yderligere midler fra rådhuset.  

 Trafiksituation, bilag  

 Jeanette og Karsten er inviteret med til en lokal gruppe, der 

arbejder med trafiksituationen i Virring. Der arbejdes videre med forslag 

til indsatser.  
 opfølgning på ansættelser  

 Skolen og klubben har ansat 4 pædagoger og en lærer. 3 
pædagoger og en lærer til Virring og en pædagog til Hylke. Dog først fra 1.2.22  

  
  

3. Nyt fra elevrådet (O) 17.20  
 Udgår  

  
4. AKT-huset 17.30 (O)  

AKT-folkene fortæller om deres arbejde på skolen og samspillet med PPR og andre eksterne 
samarbejdspartnere  
  

5. Ny aftale om friere rammer for undervisningens organisering kommende skoleår (O) 18.00  
  
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-
understoette-et-fagligt-loeft-i-2021  

 Den nye aftale fritager skolerne for linjefagsdækningen, samt giver mulighed for at 
konvertere understøttende undervisning til to-lærer timer.  

  
6. Skolebestyrelsens årsberetning (O) 18.10  

o Formandens årsberetning sendes ud som en videohilsen  
 Bevarelse af indskolingen på Hylke Skole  
 Ungdomsklubben  
 Pædagogisk tilsyn i Tusindfryd  
 Trafikale udfordringer  
 Kapacitetsproblemer i Bakkehuset  
 Kommunikation på Aula  
 Gl. Gymnastiksale - nyt liv  
 Fornyelse af legepladserne på Virring Skole  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021


 Logokonkurrence  
  

7. Overgang fra Hylke til Virring Skole (D) 18.25  
  
https://virring-skole.aula.dk/vores-landsbyordning/skolestart-og-overgange  

 I forhold til principperne, så har personalet i Hylke og Virring endnu ikke kommet i gang med 
at bruge de samme bogsystemer, da personalet i Hylke arbejder aldersintegreret med 
eleverne.  
 Principperne for klassedannelse revideres til efteråret.  

  
8. Skoleårets planlægning (O) 18.45  

-Kalender, skemalægning  
 Motionsdag fredag uge 41  
 Forældre overtagelsesdag 27.10  
 Skolefest og skuespil 6. årgang uge 47  
 Store læsedag 20.1.22  
 Temauge uge 14  

  
9. Mødeplan for skolebestyrelsen 2021-22 (B) 19.00  

Forslag:  
Mandag 6.9, tirsdag 5.10, torsdag 4.11, onsdag 1.12  
Mandag 10.1, tirsdag 1.2, onsdag 2.3, torsdag 7.4, mandag 2.5, tirsdag 7.6  
Alle møder 17-19.30  
Datoer beslutet 

  
EVT 19.15  

 Der er forældre som er overrasket over at der ikke føres tilsyn med når børnene er i klubben  
 Samtidig oplever en gruppe forældre at nogle elever går til købmanden og køber slik, 
drikkevarer og chips og bringer det med tilbage til skolen.  

  
11. Punkter til næste møder 19.25  

o Vandring til købmanden i klubtiden om eftermiddagen  
o Kostanbefalinger til børnehave-madpakker i Tusindfryd  
o Legeplads  
o Affaldsindsamling  

  
 

https://virring-skole.aula.dk/vores-landsbyordning/skolestart-og-overgange

