Skovvangskolen
Bestyrelsesmøde
Onsdag, 2021-06-16, kl 17.15-18.30
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Mødereferat
Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennemgang mv.

Ole konstaterede indledningsvis, at mødet (endelig) afholdes fysisk. Ole gennemgik herefter
kort dagsordenen for mødet.
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Skoleår 2020-2021, status

Målet er at opnå orientering.

Søren orienterer. Friere drøftelser.

Søren fortalte, at vi ikke har vurderet, at vi bare kan åbne op på trods af de politiske signaler,
da vi bl.a. igen har en hjemsendt klasse. Det centrale er, at vi har styr på smittekæderne, så
vi ikke står i en situation, hvor vi pludselig skal lukke hele eller store dele af skolen ned.
Vi har pt. udover et enkelt tilfælde kunnet holde smitten i den enkelte klasse. Det peger mod,
at de tiltag, vi har lavet i forhold til kontrol med smitten, har virket.
Der er opsporet to smittetilfælde på skolen via testcenteret i kælderen.
Kathryn fortalte, at der hos 7. klasserne er et ønske om at måtte forlade skolen i pauserne.
Søren gav udtryk for, at skolens ledelse ikke før ferien ønsker at åbne op for denne mulighed.
Søren fortalte, at et af stederne, hvor der har været lidt forhandling, er i forhold til 9.
klassernes Sidste Skoledag. Klasserne har fået opfyldt de fleste af deres ønsker, men der
bliver ingen vandkamp. Søren beskrev kort Sidste Skoledag og dimissionen.
Reza spurgte ind til muligheden for, at 9. klasserne kunne opfordres til at tage testen tidligere
end på sidste skoledag, så man undgår en mulig falsk positiv test.
Søren fortalte, at skolen har prioriteret, at der skulle laves et arrangement for de kommende
0. klasser. Dette blev holdt i mandags d. 14.6.21. Reza fortalte, at noget der kunne forbedres
var, at der blev sendt lister ud med forældreoplysningerne, så man kunne lave aftaler i ferien.
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Udfordringen er GDBR-regler, men forældrene kan søge hinanden frem gennem Aula, hvilket
dog kræver, at de får en introduktion hertil.
Skolen har en særlig opmærksomhed på såvel trivslen som elevernes faglige progression
under COVID-19. 9. klasserne har indtil videre klaret afgangsprøverne rigtig godt.
Reza spurgte ind til de ekstra midler fra kommunen og staten. Søren redegjorde for, at der
allerede er brugt midler herfra til bl.a. trivselstiltag.
Eglé spurgte ind til sundhedsforløb om seksualundervisning i 5. klasse. Forløbet vil dog blive
gennemført af årgangens lærere.
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Økonomi, aktuelle nøgletal
Søren orienterer.

Målet er at fastholde og kvalificere arbejdet ifbm en sund og god økonomi.

For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2021 ca. kr. 1,30 mio.
Juni-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 50,20 mio, og forventede udgifter på ca kr
50,60 mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 0,40 mio. Dette er dog et
dynamisk tal, da bilagene ikke er helt opdaterede. Skolen har meldt ind til Forvaltningen, at
man forventer en mindre overskud.
Søren fortalte, at der i PPR arbejdes med et løbende optag af elever. Dette betyder, at der kan
komme ændringer i specialklassebetalingsbudgettet i løbet af skoleåret og ikke typisk som
normalt i august. Der er kommunalt en difference, så skolerne finansierer specialklasseindstillinger med midler fra almenområdet.
Søren fortalte, at der kommunalt er et fokus på mellemformer. Der skal bl.a. laves en
antropologisk analyse af fire skolers inklusionskraft. En af de udvalgte skoler er Skovvangskolen, da skolen har en høj inklusionskraft.
Angående sfo-delen var opsparingen primo 2021 ca kr 0,85 mio.
Juni-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,25 mio, og forventede udgifter på ca kr 9,05
mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 0,80. Søren fortalte, at vi bruger af det
akkumulerede overskud, da vi har indkøbt og budgetteret med etablering af et udeværksted.
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Skoleår 2021-2022, elever/klasser, personale, skemalægning/fagfordeling mv

Målet er at opnå orientering.

Søren orienterer.

Frank orienterede kort om processen. Lærerne planlægges med 26 lektioner og derudover
Andre opgaver (klasselærer, tilsyn og projekter).
Afsættet er MUS-samtaler med hver enkelt medarbejder, hvor der rundes faste temaer
herunder trivsel, kommende skoleår og udviklingsønsker. Ud fra de forskellige ønsker og
tanker, så laver ledelsen et udkast, der løbende drøftes og revideres med de enkelte
medarbejdere. Der skeles til linjefagskompetencer, fortsætterønsker m.m.
Når fagfordelingen er landet, så igangsættes skemalægningen, hvor der bliver arbejdet med
både de enkelte klasser og parallellagte støttetimer ud fra de informationer ledelsen har
modtaget på fagkonferencerne.
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Byggeprojekt

Målet er at opnå orientering herom.

Søren orienterer.

I øjeblikket er vi afventende på den endelige byrådsgodkendelse. Det er godkendt i Børn- og
Unge, men nu afventes yderligere godkendelse fra Borgmesterens Afdeling. Vi ved endnu ikke
præcist, hvor den ender.
Søren fortalte, at vi har lavet en ansøgning til Villum-fonden. Baggrunden er de erfaringer, vi
har fået under COVID-19 i forhold til udeundervisning. Målet er at udvikle området ved
pigernes gymnastiksal, så der bliver gode muligheder for udeundervisning og tværfaglig
undervisning (Håndværk og design, NT, Madkundskab m.m.). Der er søgt 3 mio.kr.
Fondsansøgningen er lavet i samarbejde med Pluskontoret-arkitekter.
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2021-2022, skolebestyrelse
Ole orienterer om plan, herunder navnlig for første
møde, feks onsdag 18 august 2021

Ole orienterede om, at første skolebestyrelsesmøde i skoleåret 2021-2020 forventes at blive
onsdag den 25. august 2021. Punkter på dette møde bliver dels ny-konstituering og dels
nærmere planlægning af skoleåret i skolebestyrelsen.
Der arbejdes med tre møder i efteråret og tre møder i foråret.
I øvrigt orienteredes om, at der i løbet af foråret 2022 igen skal afholdes valg af 3-4
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
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Afrundende …

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Jane Houlind Ulsøe, Lone M Jensen, Kathryn M
Nielsen og Ole Laursen
Medarbejderrepræsentanter, Birgitte Salling
Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen
Afbud: Nikolai Rosenkilde, Trine Nørgaard og Hanne Liborius,

