
Referat for møde i skolebestyrelsen mandag d. 6.9 17-19.30 i Skolens 

personalerum 

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

 

Deltagere: Jeanette, Flemming, Janne, Tina, Lone, Jeslyn, Asta, Karsten og Jesper 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 17.00 - Godkendt 

 

 Meddelelser (O), 17.05 

 Coronaopdatering - to udbrud i Landsbyordningen siden sommerferien. Karsten sender 

redegørelsen omkring det sidste udbrud på 5. årgang ude til alle forældre på årgangen. Nye 

retningslinjer d.d.  

 Trafik - Jeanette og Karsten er inviteret til møde med den lokale trafikgruppe fra Virring inden 

gruppen skal til møde med politikkerne. 

 Deltagelse i dialogmøde med B og U, onsdag d. 6.10 (bilag) - Deltagere fra bestyrelsen; 

Flemming og Janne 

 Landsmøde i Skole og forældre (bilag) - Der er ikke nogen som ønsker at deltage i år 

 Legeplads Virring Skole - Der er etableret en ny fodboldbane mellem administrationen og 

Kastaniehuset. Bent har indkøbt nye legehuse og vi skal have sat en multibane op, men den er 

forsinket pga. mangel på stål. 

 Skoletjeneste Skanderborg Kommune - Skanderborg kommune har ikke mange 

kulturinstitutioner som skolerne kan benytte gratis. Særligt når vi er en landskole er det meget 

omkostningsfuldt at tage på tur. Derfor vil bestyrelse gerne at Karsten tager problematikken op i 

skolelederforum. Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde 

 

2. Nyt fra elevrådet (O) 17.30 

 Elevrådet har første møde i denne uge. 

 

3. Opfølgning på ansættelser siden juni måned 17.40 (D) 

 Maria er ansat til 2. årgang, Steffen er ansat til 4. årgang og Anders er ansat til klubben. I løbet 

af sommerferien fik vi en opsigelse og fik derfor ansat Lærke som lærer på 2. årgang. Lærke kan 

først starte 1. okt. Vi slog derfor en stilling op og fik ansat Souha, som fra 1. oktober skal være 

barselsvikar for Nicolai. Marie Louise er blevet ansat som barselsvikar for Jane fra midt i 

november og frem til sommerferien. 

 

4. Skolebestyrelsens årsberetning (D) 18.00 

 Skal der gøres mere, end der er gjort? 

 Det som er gjort i år, er fint 

 Talepapiret sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne 

 Bestyrelsen vil gerne hvis der til årsmødet kunne inviteres en spændende foredragsholder. 

 

5. Bestyrelsens deltagelse i forældremøder (O), bilag 18.20 

 Jeanette og Ida kan ikke deltage den 14.9 i 7a. Jeanette spørger Helle eller Louise om de kan 

tage oplægget 

6. Pejlemærker for skoleåret 2021-22 – hvordan er vi kommet i gang? (D), 18.30 

 Bilag: Skoleplan – læs de første par afsnit 
 Fokus på:  Årgangsundervisning trin 1, Fordybelsesdage trin 2, vikarpulje til lærere 



 Elevrådets tilbagemelding er at dagene er fine nok, men at de godt kan være lidt lange sidst på 

dagen. De foreslår at dagen kortes af så man slutter kl. 14.00. 

 
7. Bæredygtighed; herunder kantineordning, madpakker i Tusindfryd, affaldsindsamling (D) 19.00. 

 Bestyrelsen foreslår at arbejdet med bæredygtighed i madordning og kantine laves i et  
 samarbejde, med Bakkehusets bestyrelse, da kantinen leverer til både dagtilbud og skole. 

 Bestyrelsen foreslår at lave et fælles bestyrelsesmøde med Bakkehuset den 1. december. 

 I forhold til madpakkerne i tusindfryd, så vil Karsten invitere Jane Bak til et 

forældremøde.  

 

8. EVT 19.15 

 Skolegruppen i Kastaniehuset bliver i huset på trods af at Toftegården etableres 

 

 

9. Punkter til næste møder 19.25 

 Muligheden for online møder 

 Logo konkurrence 

 

 

 

 

  

 


