
 

 

 
 
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde, herunder fællesmøde 

Onsdag, 2020-11-04, kl 17.15-19.15 

 

2020-E-3 Mødereferat 

 

2020-E-3-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennem-

gang mv. 

  

  Ole konstaterede indledningsvis, at mødet igen afholdes online, og at alle medlemmer har 

fået adgang til mødet. Ole fremhævede, at hele mødet (ligesom junimødet) er et fælles-

møde, og at punkterne er forsøgt placeret således at der er en passende variation. Ole gen-

nemgik herefter kort dagsordenen for mødet. 

 

2020-E-3-1 Chromebooks, erfaringer 

Søren orienterer om de foreløbige erfaringer med 

chromebooks. Drøftelse heraf, herunder i videst 

mulige omfang med en elev-synsvinkel. 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Udleveringen gik effektivt, så vi fik dem ind i huset og udleveret på samme dag. Generelt er 

eleverne glade for dem. Et større parti af chromebooks havde fejl med touch-skærmen. Dette 

er nu ordnet.  

I forhold til IT-supporten, så er der nu et efterslæb. Skolen har efterspurgt og bestilt et større 

lager af ekstra chromebooks, så vi har mulighed for at udlevere, når en sendes til reparation. 

Der er kommet et stort udbud af læremidler til chromebooks, så der er løbende en pæda-

gogisk og didaktisk diskussion af, hvornår det giver mening at inddrage disse læringsmidler.  

GI/TP fortalte, at man i SFO for både almen og specialklasserne har lavet en fast ramme for 

brugen af dem. Det bruges ind i de pædagogiske aktiviteter eller som en pause, hvor der altid 

er sat en fast tid på. 

Forældrerepræsentanterne gav udtryk for, at de oplever bl.a. øget ansvarlighed omkring lek-

tier, og at de bruges til relevante undervisningsaktiviteter. Børnene er glade for dem. 
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2020-E-3-2 Corona-skole, erfaringer 

Søren orienterer om de foreløbige erfaringer med 

corona-skole. Drøftelse heraf, herunder i videst 

mulige omfang med en elev-synsvinkel. 

Målet er at fastholde fokus på de gode, 

pædagogiske erfaringer. 

 

  Søren fortalte, at der centralt er lavet en undersøgelse omkring konsekvenserne af COVID-19. 

Desværre synes man ikke at have inddraget en SFO-vinkel ind heri. 

Vi befinder os fortsat i en svær situation, hvor vi både skal fastholde sikre sundhedsmæssige 

hensyn, men samtidig også arbejde med at bruge dette benspænd til en nytænkning af den 

pædagogiske praksis. Der er dog rigtig meget fokus på at understøtte og sikre en god drift. 

Før sommerferien var der et lavere fravær blandt personalet. Efter ferien er fraværet øget, 

navnlig for flere medarbejdere sendes hjem grundet smitte i nære relationer, hvilket gør, at 

de skal testes før de møder ind igen. 

Medarbejderrepræsentanterne fortalte, at den aktuelle situation og det her iboende pres 

påvirker arbejdsmiljøet. 

Trine gav udtryk for, at forældrene og eleverne kan komme til at miste noget social kontakt, 

når de ikke kan komme ind på skolen. Forældrene i indskolingen ”støder” ikke ind i hinanden 

om morgenen, når de afleverer. Det er vigtigt, at der er en opmærksomhed på udfordringerne 

i de forskellige tiltag som dette. Trine gav udtryk for, at man bør prioritere afholdelse af 

forældremøder, feks online. Reza gav ligeledes udtryk for, at det er vigtigt, at skolen er 

opmærksom på, at forældrene i særligt indskolingen har et større behov for at få 

informationer fra skolen. Dette er mistet lidt i forhold til den aktuelle situation. Marie gav 

udtryk for, at de som forældre godt kunne være klædt bedre på i forhold til nye lærere og 

praksis ved overgangen til 1. klasse. 

Frank forklarede, at man håbede på at kunne holde fysiske forældremøder her efter efterårs-

ferien, mest for at få flest mulige forældre med. Dette har ikke været muligt, så planen er, at 

der snarligt afholdes onlinemøder. I forhold til overgangen til 1. klasse, så kan vi evt frem-

rykke forældremødet fra starten af 1. klasse til slutningen af 0. klasse.  

Kathryn fortalte, at det er vigtigt, at informationer omkring f.eks. aflysning af valgfag ikke 

kun kommer ud til eleverne, men også sendes til forældrene, så snart det er besluttet. 

Skolens ledelse er enig og kan kun beklage, at det ikke lykkedes i denne omgang.  

 
 

2020-E-3-3 Sociale arrangementer, aktuelle retningslinjer 

Søren orienterer om de aktuelle retningslinjer. 

Drøftelse heraf. 

Målet er at opnå orientering herom. 

Samt indlede drøftelser om fornyet 

kommunikation. 

 

  Trine forklarede, at forældrene for tiden har sværere ved indbyrdes at koordinere omkring 

feks børne-fødselsdage. Jane forklarede, at der f.eks. på Laursens Privatskole er meldt klart 

ud om, at der ikke skal holdes fødselsdage. Det sikrer ikke mod COVID-19, men det gør det 

nemmere for forældrene at forholde sig til det, så der ikke skal laves så mange personlige 

vurderinger. Reza fortalte, at der er blevet afholdt fødselsdage for enkelte børn. Det kunne 

være godt men en klar udmelding fra ledelsen om, at de ikke skal holdes. Dette kunne 

skolens ledelse med fordel sende ud gennem forældrerådene. Trine efterspurgte, at skolens 

ledelse kommer med en klarere udmelding på feks afholdelse af fødselsdage.  

Søren gav udtryk for, at skolen som udgangspunkt mest videreformidler de regler og krav, der 

kommer fra de centrale myndigheder. Men det er muligt, at vi kan blive tydeligere på udmel-

dingerne. Det vil vi snarligt sørge for. 
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2020-E-3-4 2020-2021, økonomi, skole, sfo 

Søren orienterer om status for skole og sfo. 

Målet er, at fastholde og kvalificere ar-

bejdet ifbm en sund og god økonomi. 

 

 

2020-E-3-5 2020-2021, sfo, status mv 

Tove mfl orienterer om status, planer, evt ud-

fordringer mv 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Tove fortalte, at man oplever mere og mere ”normalitet” i COVID-19- hverdagen. Fokus er på 

fortsat at skabe en attraktiv SFO.  

Der arbejdes med løbende planer (der også sendes hjem til forældrene) så børnene ved, hvor 

de skal være og hvad de skal lave aktiviteter. Der opleves en større positivitet.  

Det har i personalet givet noget energi, at vi nu kommet så langt i forhold til at lave nogle 

planer for SFO-tiden, der gør, at man kan arbejde pædagogisk selv her i COVID-19-tiden. 

Tove oplyste, at vi ikke ser usædvanligt mange udmeldelser. Man er løbende opsøgende på 

baggrunden for de udmeldelser, der kommer. 

 

2020-E-3-6 Byggeprojekt, ombygning, tilbygning 

Søren orienterer om projekt, status mv 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Søren og Ole oplyste, at der (efter alt at dømme og med overvejende sandsynlighed) allerede 

nu er taget beslutning om udbygning mv af vores skole til en såkaldt 4-sporet skole (dvs i alt 

40 klasser, 30 almenklasser og  10 specialklasser). Og at rå-tidsplanen herfor lige nu er pro-

jektering og udbud i 2021, udførelse af til-bygning i 2022, ibrugtagning af tilbygning samt 

udførelse af ombygning i 2023, og fuld ibrugtagning i 2024.  

Den såkaldte pædagogiske programmering er påbegyndt. Søren fortalte, at vi i ombygningen 

er optaget af, hvordan vores faciliteter kan rumme forskellige funktioner på en god måde.  

Ole fortalte, at de ting, der ikke er en del af projektet på nuværende tidspunkt, er idræts-

faciliteter og køkken-/kantinefaciliteter. På disse områder er vi nok nødt til at lægge hovedet i 

blød igen.  

Trine spurgte om der er en afklaring omkring produktionskøkken. Ole forklarede, at der ikke 

truffet afgørelse herom. Og Søren forklarede, at man har en overvejelse om, hvorvidt skolen 

ud fra sin aktuelle økonomi kan være medfinansierende i forhold til køkken/kantinefaciliteter. 

For vi har et stort ønske om at kunne tilbyde bedre frokostmuligheder for eleverne. 

Kathryn spurgte indtil, hvorvidt udeområder er tænkt ind byggeprojektet? Søren fortalte, at vi 

har en opmærksomhed herpå, da det er nogle af de gode erfaringer fra COVID-19.  

 
 

2020-E-3-7 Facebook 

Søren orienterer om skolens brug af facebook som 

kommunikationsplatform. Drøftelse her-af. 

Målet er at opnå orientering herom. 

Samt indlede drøftelser om ændret/ud-

videt brug af facebook. 

 

  Jane fortalte, at vores facebook-side udsprang af et ønske om en platform til at sprede de go-

de historier om praksis på skolen. Muligheden for kommentarer var oprindeligt ikke en stor 

prioritet. Trine fremhævede, at kommentarer mv kan være med til at skabe liv på siden.  

Tove oplyste, at der er mulighed for kommentarer, og at hun ikke har betænkeligheder. 
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Marie gav udtryk for, at det måske i netop disse tider, hvor forældrene ellers har svært ved at 

følge med, så kan det være relevant at få givet mere indhold ind på FB-siden, så de får et 

indblik i skolehverdagen. Trine gav udtryk for, at man kunne synliggøre administratorerne, så 

folk ved, hvem de skal kontakte, hvis de har input til nogle opslag.  

Søren fortalte, at skolen også gør sig overvejelser om, hvordan man kan dele historier 

omkring f.eks. byggeprocessen. 

Der var bred opbakning til at facebook-siden kan bruges i videre omfang, herunder feks også 

med korte videobaserede opdateringer om corona-situationen. 

 

ooo --- 000 --- ooo  

Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, skolebestyrelse, Eglé Zaikauskaite, Jane Houlind Ulsøe, Lone M 

Jensen, Nikolai Rosenkilde, Trine Nørgaard, Kathryn M Nielsen, og Ole Laursen 

Forældrerepræsentanter, sfo-forældreråd, Reza Karimi, Marie Lemb, Kasper Persson, 

Camilla Frederiksen, Claus Jensen 

Medarbejderrepræsentanter, skolebestyrelse, Hanne Liborius, Birgitte Salling 

Medarbejderrepræsentanter, sfo-forældreråd, Marlene Nielsen 

Elevrepræsentanter 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen, Tove Pedersen 

Afbud: Anders Møberg, Mia Korsbæk, Morten Nielsen, Camilla Frederiksen, Claus Jensen 

 

 


