Skovvangskolen
Bestyrelsesmøde
Onsdag, 2021-08-25
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Mødereferat
Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennemgang mv

Ole konstaterede indledningsvis, at mødet afholdes fysisk. Ole gennemgik herefter kort
dagsordenen for mødet.

2021-E-1-1

2021-2022, konstituering
Formand og næstformand

Målet er at vælge formand og næstformand, og evt udpege kontaktpersoner
ifht klasseforældreråd.

Evt kontaktpersoner mhp klasseforældreråd

Ole Laursen blev genvalgt som formand. Eglé Zaikauskaite blev valgt som næstformand.
Søren orienterede om, at der er valg af medarbejderrepræsentanter på mandag, hvor der er
fællesmøde på skolen.
Jane Houlind Ulsøe er udtrådt af skolebestyrelsen. Anders Møberg var indkaldt til mødet, da
han var suppleant. Ole kontakter ham. Der er valg til skolebestyrelsen i foråret.
Kontaktpersoner i forhold til forældrerådene – det blev diskuteret, hvorvidt det var nødvendigt
med disse. Efterspørgslen har umiddelbart ikke været så stort. Det blev besluttet, at
skolebestyrelsen i dette skoleår ikke arbejder med kontaktpersoner. Forældre kan altid tage
direkte kontakt til bestyrelsens medlemmer.
Ole fortalte, at der også er mulighed for, at elevrepræsentanterne deltager i skolebestyrelsesmøder. Søren fortalte, at der et godt samarbejde med og om elevrådet. Skolens elevrådskontaktlærer Carsten Stigers gør et rigtig godt arbejde i forhold til, at de bliver hørt og
forholder sig til, hvad der sker på skolen.
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2021-E-1-2

2021-2022, mødeforretningsorden
Kort præsentation af mødeforretningsorden, friere
drøftelser heraf, evt vedtagelse

Målet er at opnå opbakning til en forretningsorden for møderne i løbet af
skoleåret 2021-2022.

Ole præsenterede et udkast til mødeforretningsorden (som svarer til de forudgående år). Der
var opbakning til at følge denne ordning for mødeafholdelse.
Der er behov for at styrke forældrenes bevidsthed om bestyrelsesarbejdet, herunder ved
offentliggørelse af dagsordener og referater. Skolens ledelse skal finde en teknisk løsning i
forhold til dette, så det bliver nemmere at tilgå.

2021-E-1-3

2021-2022, planlægning
Evt prioriterede emner, friere drøftelser heraf

Målet er at forberede planlægningen af
skolebestyrelsesåret 2021-2022.

Evt udvalg, evt temamøder ellign, friere drøftelser
Møde-årsplan, præsentation, friere drøftelser

Ole præsenterede et udkast til en møde-årsplan med i alt 6 skolebestyrelsesmøder, heraf 2
fællesmøder med sfo-forældrerådet. Der skal i forbindelse med næste møde indgås en
samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og sfo-forældrerådet.
Der var enighed om, at følgende emner bør prioriteres i løbet af det igangværende skoleår:
Samarbejdet med klub og dagtilbuddene.
Kantine og madkvalitet.
Sundheds- og seksualundervisning mfl.
Såkaldt styrket forældrekontakt
Løbende fokus på økonomi og byggeprojekt.

2021-E-1-4

2021-2022, nyt skoleår, skolestart
Søren orienterer om status

Søren gav en kort orientering om både en vellykket start for nye 0. klasser i først SFO og
siden skolen.
Det kan mærkes, at vi er væk fra nødbekendtgørelserne, så det mere ligner en normal
hverdag, hvor vi kan udnytte de pædagogiske og didaktiske muligheder i forhold til holddeling
m.m.
Der var i forbindelse med skoleårets start en ulykke på boldbanerne. Der er foreløbig afgørelse, hvor Teknik og Miljø påtager sig det fulde ansvar, da deres egne sikkerhedsprotokoller
ikke er overholdt.
Eglé gav udtryk for, at det var rigtig godt håndteret af skolen i forhold til rettidig og hurtig
kommunikation om situationen. Det giver tryghed i forældregruppen. Ole fortalte, at han også
som bestyrelsesformand blev orienteret tidligt.
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2021-E-1-5

Økonomi, aktuelle nøgletal

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

Søren orienterer

Skolebestyrelsen har modtaget bilag på skolens økonomi. Økonomien svarer til, hvad der er
planlagt med.
Søren fortalte, at han har været indkaldt til møde med forvaltningen, da der kommunalt er
udfordringer med økonomien i forhold til specialklasser. Der er pt. et merforbrug kommunalt
på 70 mio. kr. der finansieres af skolerne skolernes tildeling til almenklasser. Der sker derfor
en efterregulering af økonomien på alle skolerne. Det betyder for Skovvangskolen en
reducering på 90.000 kr. for de resterende 5 måneder af året. Det vil slå fuldt igennem næste
skoleår.
Ole gav udtryk for, at der fra skolebestyrelserne også er massivt fokus herpå.

2021-E-1-6

Byggeprojekt

Målet er at opnå orientering herom.

Søren orienterer.

Søren fortalte, at en mere endelig afklaring nu er nærmere. Der arbejdes fortsat med både
tilbygning og ombygning. Tilbygningens størrelse bliver dog i første omgang lidt mindre end
oprindeligt skitseret.
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Afrundende …

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Lone M Jensen, Ole Laur-sen, Trine Nørgaard,
Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling
Elevrepræsentanter
Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen
Afbud: Kathryn M Nielsen, Nikolai Rosenkilde.

