
Referat af møde i skolebestyrelsen onsdag d. 19.5.2021 17-19.30 på 

Teams 

Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 

 Godkendt 
 

2. Meddelelser (O), 17.05 

 Coronaopdatering  

 Ingen nye coronatilfælde på skolen. Der er gang i testningen, og vi håber på at vi 

kan fortsætte med den organisering skolen har pt frem til sommerferien. 

 Elever og forældre på 9. årgang er orienteret om sidste skoledag og dimission. 

 Det vil være hensigtsmæssigt hvis der skrives specifikt ud til konkrete forældre hvis 

det handler om konkrete elever, der er udfordringer omkring. 

 Skolen har ikke fået henvendelser fra forældre vedr. mistrivsel på bagkant af corona. 

 Bestyrelsen ser gerne, at ungdomsklubben kan åbne for en hel årgang. Ledelsen gør 

opmærksom på, at det ikke er tilladt i forhold til gældende retningslinjer. 

 Trafiksituation 

 Trafiktæller afdelingen på rådhuset har ikke været i Virring endnu, da de er 

underbemandet i afdelingen. 

 Jeanette kontakter Sydøstjyllands politi vedr trafiksikkerhed omkring skolen 

 Deltagelse i ansættelsessamtaler 31.5 og 3.6 

 Jeanette og Janne - pædagogstilling 

 Tina og Louise – lærerstilling 

 Der er lavet aftale med et firma vedr. etablering af en multibane som er finansieret af 

sponsorere. Karsten kantakter fodboldklubben  

 

3. Nyt fra elevrådet (O) 17.20 

 Intet nyt 

 

4. Økonomi (D) 17.30 

 Samlet for Landsbyordningen Virring forventer vi et mindre forbrug inklusiv overførsel fra 

2020. På kr. 92.000. Dette er et merforbrug på kr. 259.559 i forhold til 1. budgetopfølgning, 

hvilket skyldes at der ansættes mere pædagogisk personale i hhv. Bakkehuset, Virring Skole 

og Virring SFO, pga. vækst i børnetallene. Vi har lavet en ny fordelingsnøgle på 

ledelsesudgifter, hvilket giver ændringer indtægter/udgifter i de forskellige afdelinger i 

forhold til 1. budgetopfølgning. Forventede indtægter for Corona udgifter er ikke medregnet 

i budgetopfølgningen. Men vi mangler pt en stor del af vores kantinekorts omsætning, og vi 

har ligeledes ansat mere personale, hvorfor disse tynger budgettet. Det vil sige at den 

samlede økonomi påvirkes både på løn- og driftssiden af Corona situationen. 

5. Nedsættelse af skoletiden for 4-9. årgang (§16d i Folkeskoleloven) (O) 17.50 

 Der er ikke nogle konkrete planer om at bruge paragraffen i det kommende skoleår 

 

6. Nyt fælles logo for landsbyordningen Virring (B) 18.10 

 Ledelsen foreslår at der udskrives en logokonkurrence for Landsbyordningen umiddelbart 

efter sommerferien. 

 



7. Overgange i Landsbyordningen (O) 18.30 

 Skriftliggørelsen af overgangene har skabt bedre overgange for både børn og forældre både 

fra dagtilbud til skole og mellem Hylke Skole og Virring Skole. Planerne kunne dog godt 

bruge en revidering, da de specifikke aftaler som pt er beskrevet i overgangene ikke i de 

sidste par år er blevet efterfulgt. Desuden er der sket pædagogiske forandringer i Hylke, 

hvilket gør at situationen nu er anderledes.  

Da det er vigtigt for eleverne trivsel i et kommende årgangsfællesskab, vil skolen i år 

forsøge på trods af restriktioner, at få eleverne på 2. årgang i Hylke og Virring til at mødes 

fysisk udenfor med to meters afstand.  

 

 

8. EVT 19.00 

 I sidste uge var kontraktholder, bestyrelsesformænd og tillidsfolk fra dagtilbuddene samlet 

for at drøfte hvordan man umiddelbart kunne skabe flere pladser i dagtilbuddene i 

kommunen. Der kom en del forslag frem, bl.a omkring indkøb af busser til 

udflytterbørnehaver. I Virring er udfordringen pt på vuggestuepladser. 

 I tilfælde af flere møder i ovenstående forum vil Flemming gerne deltage 

 Legeplads: Bent skaber et overblik over de dele af legepladsen som skal renoveres. Bent 

indkalder Karsten, Flemming og Janne til et møde inden sommerferien. 

 Der er stadig tvivl om præcis hvornår Toftegården åbner, og letter presset på 

vuggestuepladserne i Virring. 

 Karsten skal til møde med Dagtilbudschefen med henblik på at skaffe økonomi til at indrette 

endnu en vuggestuegruppe i Bakkehuset. Dette fordrer at flere børnehavebørn flyttes til 

andre lokaler. 

 Trivselsmidler: Der er et akut behov for støtte til de elever som særligt ramt at 

hjemsendelsen i forbindelse med corona. Samtidig arbejdes fortsat intenst med trivslen i 

klasserne 

 Møde vedr. kommende 0.kl på onsdag, Ida vil gerne have input til fra bestyrelsen, hvis der 

er noget bestyrelse tænker er vigtigt at få formidlet. 

 

9. Punkter til næste møder 19.10 

 

 Revidering af overgang mellem Hylke og Virring 

 Medsend link 

 Drøftelse af hvilke overgange der skal revideres i det kommende år 

 Næste møde er fysisk 

 Opdatering fra legepladsjuntaen 

 

 

 

 

  

 


