
 

 

 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2021-02-03, kl 17.15-18.30 

 

2021-F-1 Mødereferat 

 

2021-F-1-0 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 gennemgik herefter kort dagsordenen for mødet. 

 

2021-F-1-1 Coronaskole 

Vi drøfter frit vores erfaringer, bekymringer, idéer 

mv. Evt opdelt på: 

Almenklasser, 0-4 klasser, 5-9 klasser 

Specialklasser 

SFO 

Online-forældremøder 

Målet er frit at drøfte vores erfaringer, 

bekymringer og idéer. 

 

  Jane fortalte, at hun oplevede, at der har været en positiv udvikling i lærernes planlægning af 

undervisningen online. I dag springer både elever og lærere ud og ind af de forskellige forum 

og rum.  

Eglé gav udtryk for, at det var dejligt at se, hvordan lærerne arbejder med at få f.eks. 

bevægelse m.m. ind i en hverdag, der ellers foregår foran skærmen. Der var også positive 

tilbagemeldinger på skole-hjemsamarbejdet.  

Kathryn gav udtryk for, at det kunne være godt at få holdt forældremøderne, så forældrene 

kan få ansigter på lærerne. Ole gav udtryk for, at han også kunne nikke genkende til behovet 

for tættere orientering fra lærerne.  

Eglé og Jane gav udtryk for, at de hjemme oplevede, at børnene faktisk var glade for det, 

men var lidt mere spændt på det med at skulle tilbage til skole på et tidspunkt. Søren gav 

udtryk for, at det er meget forskelligt, hvordan eleverne på fjernundervisningen såvel som det 

at skulle retur i skole. Generelt har medarbejderne en god kontakt til alle elever gennem bl.a. 

elevsamtalerne. På en del årgange er der holdt forældremøder, men det er vigtigt, at dette 

bliver gjort, så vi fastholder den gode kontakt til forældrene.  
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Søren fortalte, at den viden skolen har fået fra forvaltningen om retningslinjerne for gen-

åbningen. Forvaltningen afventer fortsat retningslinjer og rammer fra Undervisnings-

ministeriet og Sundhedsstyrelsen. Skolerne har endnu ikke onsdag modtaget retningslinjerne, 

der skal være afsæt for åbningen. Det som er fastlagt er, at klasserne er udgangspunktet for 

at komme retur til skolen som en enhed i samme lokale. Der skal dog være en adskillelse 

mellem klasserne. Der er fortsat reglerne for nødundervisning, der er gældende. SFO åbner 

også mandag.  

Kathryn spurgte ind til muligheden for forskudte pauser? Søren fortalte, at det var noget, der 

kigges på. Det giver dog nogle logistiske udfordringer i forhold til personale, der går på tværs.  

Eglé spurgte ind til, hvorvidt der er nyt omkring værnemidler hos personalet. Søren fortalte, 

at det er drøftet i MED-udvalget på skolen, hvorvidt man skulle bære mundbind. Rent 

pædagogisk var der bekymring om dette, da det påvirker det pædagogiske arbejde. Der er 

indkøbt visir til alle medarbejdere, som de kan benytte, hvis de ønsker det.   

Søren fortalte, at der er kommet en opstramning omkring mundbind, når forældre og 

eksterne partnere går ind på skolen.  

Hanne fortalte, at det kunne være godt, hvis visirerne blev mere tilgængelige. Søren fortalte, 

at der er adgang til dem fra kontoret.  

Frank fortalte kort, at der arbejdes med to spor af bekymringer, som vi skal forholde os til. 

Det drejer sig om det faglige og det sociale efterslæb. I forhold til det faglige, så kan meget af 

dette indfanges af skolens nuværende struktur med klassekonferencer, hvor vi følger op det 

faglige omkring klasser og enkelte elever. Herefter allokeret ressourcer og indsatser til de 

områder, hvor der er udfordringer. I forhold til det sociale, så arbejdes med fælles forløb 

skole, klub og SFO med fokus på genetablering af de gode fællesskaber.  

Ole gav udtryk for, at han som forældre på 7-8. årgang godt kunne være tovholder på en 

række ”rene” forældremøder. Søren gav udtryk for, at det kunne være fint at have en dialog 

herom, da der også er mange af lærerne, der gerne vil have ”genetableret” forældre-

samarbejdet og derfor deltage.  

 

2021-F-1-2 2020-2021, økonomi, skole, sfo 

Søren orienterer om status for skole og sfo, og her-

under præsenterer han 2020-nøgle-tal/regnskab. 

Målet er at fastholde og kvalificere ar-

bejdet ifbm en sund og god økonomi. 

 

  Søren præsenterede 2020-nøgletallene (regnskab) for skoledelen. 2020-resultatet er lige nu 

et overskud på ca kr 0,6 mio (budgetterede resultat var et underskud på ca kr 0,55 mio). De 

samlede tildelte midler var ca kr 47,95 mio, og de samlede udgifter var ca kr 47,35 mio. 

Primo 2020 var opsparingen ca kr 0,7 mio. Og primo 2021 er opsparingen altså ca kr 1,3 mio. 

Søren gav udtryk for, at det et meget tilfredsstillende resultat. En del af opsparingen vil gå til 

nogle af de projekter, som skolen planlægger i 2021. 

Søren præsenterede også 2020-nøgletallene (regnskab) for sfo-delen. 2020-resultatet er lige 

nu et overskud på ca kr 0,95 mio (budgetterede resultat var et overskud på ca kr 0,2 mio). 

De samlede tildelte midler var ca kr 7,55 mio, og de samlede udgifter var ca kr 6,60 mio. 

Primo 2020 var opsparingen ca kr 0,05 mio. Og primo 2021 er opsparingen altså ca kr 1,0 

mio. 

Søren fortalte, at vi endnu ikke er der, hvor vi kan gå ind og præsenterer budget 2021. Frank 

præsenterede kort nogle af de projektbevillinger skolen har til skoleåret 2021. Der er 

projekter omkring sprogfagene m.m. på små 200.000 kr. samt midler fra EU (200.000 kr.) og 

Nordisk Råd (110.000 kr.) til udveksling. 
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2021-F-1-3 Ledelsesstruktur 

Søren orienterer om skolens aktuelle ledelses-

struktur (primo 2021). Evt opdelt på: 

Skoleleder og viceskoleleder 

Sfo-leder og specialklasseleder 

Administrationsleder 

Målet er at opnå orientering om den 

aktuelle ledelsesstruktur, herunder i 

sammenligning med den tidligere 

struktur (primo 2019). 

 

  Punktet er udsat. 

 

2021-F-1-4 Byggeprojekt 

Søren orienterer om projekt, status mv 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Søren oplyste, at projektet lige nu afventer central-politisk beslutning om de nærmere 

tidsrammer for dets videreprojektering og efterfølgende udførelse.  

Ole fremhævede, at han i august 2020 på skolebestyrelsens vegne rettede henvendelse til 

BU-rådmand og BU-udvalg for at markere og synliggøre vores byggeprojekt. Og Ole foreslog, 

at han igen retter henvendelse til BU-direktør, BU-rådmand og BU-udvalgsformænd. For at 

markere og synliggøre vores opmærksomhed på, at der træffes en (økonomisk og pæda-

gogisk meningsfuld/fremsynet) central-politisk beslutning om videreprojektering og udførelse 

i byggefaglig sammenhæng og rækkefølge. Skolebestyrelsen udtrykte opbakning hertil. 

Ole fortalte, at der kan forventes en beslutning slut-februar eller start-marts. 
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Afrundende … Mødedeltagere: 

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

Nielsen, Mia Korsbæk (SFO-forældreråd), og Ole Laursen  

Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

Afbud: Trine Nørgaard, Anders Møberg Nikolai Rosenkilde 

 

 


