
 

 

 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2020-12-16, kl 17.15-18.15 

 

2020-E-4 Mødereferat 

 

2020-E-4-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig 

gennemgang mv. 

  

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

fået adgang til mødet. Ole gennemgik herefter kort dagsordenen for mødet. 

Forud for selve dagsordenen orienterede Søren om planen for opstart af undervisningen primo 

januar 2021. Dels starter 0-4 klasse og specialklasserne mandag den 4 januar 2021. Og dels 

starter 5-9 klasse onsdag den 6 januar 2021. 

Søren orienterede også kort om resultaterne fra den seneste såkaldte sociale kapitalmåling. 

Den er gennemført i oktober-november. 2020. Målingen viser stort set samme resultat som 

før corona. Det viser mest den robusthed der er blandt skolens medarbejdere i disse foran-

derlige tider.  

 

2020-E-4-1 Lokal kvalitetsopfølgning 

Børn og Unge har et udkast til en såkaldt ny 

ramme for kvalitetsopfølgning i høring. Rammens 

bestanddele er (lidt forenklet) datapakker, 

læringssamtaler, læringsmiljøobservationer, ledel-

sesopfølgning (og centrale kvalitetsrapporter). 

Ole præsenterer et udkast til høringssvar. 

Målet er, at opnå orientering om den 

ny kvalitetsopfølgningsramme samt 

opbakning til indgivelse af høringssvar-

et, evt med enkelte tilrettelser. 

 

  Ole oplyste, at han har deltaget i online-orienteringsmøder (19-11-2020 og 10-12-2020) om 

den nye ramme, herunder datapakkerne. Der er næppe tvivl om, at den nye ramme er en del 

af de BUs såkaldte stærkere læringsfællesskaber. 

Hjælpebilaget indeholder et forsøg på kort skitsering af den nye ramme samt den tidligere 

ramme. Ole forklarede kort herom. 

Ole præsenterede et udkast til vores høringssvar. Det er vel kritisk overfor rammens egnethed 

til at blive en del af vores lokale skolers virkelighed. Og det foreslår bl.a., at datapakker og 

læringssamtaler bliver årlige (og ikke halvårlige). 
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Hanne gav udtryk for, at hun er meget enig i overvejelserne, der kommer til udtryk i 

høringssvaret. Søren fortalte, at han vil ønske, at man i kvalitetsarbejdet har fokus på 

samarbejdet lokalt i skoledistriktet, så man får et fælles afsæt på tværs af skole, dagtilbud og 

klubområdet.  

Skolebestyrelsen bakkede op om udkastet. 

 
 

2020-E-4-2 2020-2021, økonomi, skole, sfo 

Søren orienterer om status for skole og sfo, 

og herunder præsenterer han aktuelle nøgle-

tal. 

Målet er, at fastholde og kvalificere ar-

bejdet ifbm en sund og god økonomi. 
 

  Ole fremhævede indledningsvis, at forståelse af navnlig skole-/undervisningsdelens økonomi 

ikke er lettilgængelig. Feks fordi tildelte midler (budget, indtægter) løbende korrigeres. Hjæl-

pebilaget s 1 indeholder aktuelle 2020-nøgletal med fokus på forventet resultat, s 2 indehol-

der aktuelle 2020-nøgletal med fokus på forventede udgifter (forbrug) i form af dels realiseret 

forbrug og dels prognoseret forbrug, og s 3 indeholder 2020-budgettet med synliggørelse af 

underposterne. 

Søren præsenterede 2020-nøgletallene for skoledelen. Det forventede 2020-resultat er lige nu 

et underskud på ca kr 0,2 mio (det budgetterede resultat var underskud på ca kr 0,55 mio). 

Denne forbedring skyldes bl.a. 5.9-reguleringen, hvor vi lå over antallet af elever tidligere. 

Derudover havde man overset en klasse i forvaltningen, som vi ikke havde fået tildeling til.  

Nævneværdige ikkestyrbare udgiftsposter i budgettet er fortsat eksterne specialklasser (dvs 

elever boende i vores skoledistrikt, men som er visiteret til specialklasser væk fra vores skole) 

på ca kr 3,85 mio, og administrativ ledelse mv (dvs løsning af administrative opgaver på 

vores skole men som udføres centralt og væk fra vores skole) på ca kr 1,15 mio. Søren 

fortalte, at vi har en del ubrugte midler fortsat i budgettet. Disse kan være med til at forbedre 

resultatet. 

Skolen fik en ekstratildeling til renovering af fysik-kemilokalet på 800.000 kr. Skolen har 

ekstrafinansieret i omfanget 200.000 kr. så vi får lige præcis det lokale, vi gerne vil have. 

Derudover har skolen investeret i at omlægge den gamle pedelbolig til natur-/teknik-lokale.  

Frank fortalte, at skolen forsøger at handle mere proaktivt i forhold til elever, der er i en grå-

zone mellem almen- og specialklasser. Det indebærer bla, at vi har sat særlige undervisnings-

tilbud op for enkelte udskolingselever i samarbejde med Socialforvaltningen. Men også, at 

skolen indkøber ekstraressourcer til at understøtte enkelte elever i at trives bedre. De ekstra 

ressourcer er med til at understøtte den pædagogiske praksis, men gør også, at skolen i 

større omfang selv råder over ressourcerne, hvis der feks er en elev, der ikke kommer i skole 

og dermed ikke udnytter de skoletilbud, der betales for.  

Ole bemærkede, at forståelse af sfo-/fritidsdelens økonomi nok er mere tilgængeligt. Hjælpe-

bilaget indeholder 2020-nøgletallene med fokus på forventet resultat. 

Søren præsenterede 2020-nøgletallene for sfodelen. Det forventede 2020-resultat er lige nu 

et overskud på ca kr 0,75 mio (det budgetterede resultat var et overskud på ca kr 0,2 mio). 

Denne ændring skyldes øget antal indskrevne børn i almenområdet, men også særligt på 

specialområdet.  
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2020-E-4-3 Byggeprojekt, ombygning, tilbygning 

Søren orienterer om projekt, status mv 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Under november-mødet oplyste Søren mfl, 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).  

Søren oplyste supplerende, at der forventes afsat 120-125. mio kr. til projektet. Det kommer 

til at have betydning for hele skolens hverdag og pædagogiske praksis.  

Der skal både bygges nye bygninger/lokaler og renoveres i gamle bygninger.  

  

2020-E-4-4 2021-F, mødeplanlægning 

Ifølge mødeårsplanen er der planlagt møder 

onsdag den 3 februar 2021, onsdag den 7 

april 2021, og onsdag den 16 juni 2021. 

Friere drøftelser af prioriterede emner mv. 

Målet er at opnå opbakning til en plan 

for skolebestyrelses-foråret 2021-F. 
 

  Ole foreslog, at emner kan være administrative ledelse og mellemformer.  

Eglé foreslog, at corona og indvirkningerne på undervisningen og elevernes læring kan være 

emner. 

 
 

ooo --- 000 --- ooo  

Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Jane Houlind Ulsøe, Lone M Jensen, Nikolai 

Rosenkilde, Trine Nørgaard, Kathryn M Nielsen, og Ole Laursen samt Marie Lemb (SFO-

forældreråd) 

Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

 

 


