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Mødereferat
Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennemgang mv.

Ole konstaterede indledningsvis, at mødet (desværre) afholdes online pga de aktuelle
retningslinjer, og at alle medlemmer har fået adgang til mødet. Ole gennemgik herefter kort
dagsordenen for mødet, herunder punkt 1, 2 og 6 som alle er typiske punkter på første møde
i løbet af skoleåret i bestyrelsesregi.

2020-E-1-1

2020-2021, konstituering
Formand og næstformand

Målet er at vælge formand og næstformand.

Ole Laursen blev genvalgt som formand. Jane Houlind Ulsøe blev genvalgt som næstformand.

2020-E-1-2

2020-2021, mødeforretningsorden
Kort præsentation af mødeforretningsorden, friere
drøftelser heraf, evt vedtagelse

Målet er at opnå opbakning til en forretningsorden for møderne i løbet af
skoleåret 2020-2021.

Ole præsenterede et udkast til mødeforretningsorden (som svarer til de forudgående år). Der
var opbakning til at følge denne ordning for mødeafholdelse.

2020-E-1-3

2020-2021, nyt skoleår, skolestart
Søren orienterer om status

Der var et håb om, at skolestarten ville være mere hen mod det normale. Men den øgede
smitte har betydning for dagligdagen, da vi hele tiden er opmærksom på, hvordan situationen
udvikler sig. Skolen har generelt fokus på, at vi her i starten af skoleåret genbesøger de
retningslinjer, der er for en god håndtering af COVID-19, så alle elever og personale er
opdaterede.
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Der er generelt en meget positiv tilgang fra personalet i forhold til at være tilbage på skolen.
Reza spurgte ind til, hvordan kommunens og skolens procedure er, hvis der skulle opstå en
situation med smittede. Søren fortalte, at generelt for skole og SFO gælder følgende:
-

Drejer det sig om en medarbejder, så vil dennes klasser og nære kollegaer bringes i
karantæne, til de er testet, da de indgår som nære kontakter.

-

I forhold til eleverne, så er det klassen, der udgør en smittekæde, hvor alle elever og
medarbejdere herfra skal hjemsende og testes, hvis en elev bliver testet positiv.

På trods af udfordringerne, så fik vi lavet en god første skoledag for vores nye 0. klasser.
Skolens ledelse har meldt ud, at forældre til 1-9. klasse i udgangspunktet ikke har adgang til
skolen. Det er udelukkende 0. klasses forældre, der har adgang i forhold til en tryg aflevering
af de nye skoleelever.
Jane fortalte, at det er vigtigt, at der er et ekstra fokus på, at det at bryde reglerne ikke bliver
en måde at spille lidt sej på blandt nogle af eleverne.
Trine gav udtryk for, at det er vigtigt, at skolens ledelse melder klart ud, hvis der opstår en
situation med smitte, så de enkelte familier kan træffe beslutning herudfra. Dette bekræfter
Søren er vigtigt og vil ske. Kathryn gav udtryk for, at det vigtigt at finde balance, så der
kommer en hurtig og præcis information, da der ellers hurtigt kan gå historier blandt
eleverne.
Søren og Ole fortalte, at opstår en situation med smitte på skolen, så vil skolebestyrelsen
kunne indkaldes med kort varsel.

2020-E-1-4

Byggeprojekt (modernisering og kvalitetsløft)
Søren orienterer om status, og Ole præsenterer et
udkast til henvendelse til byråd mfl

Målet er bla at opnå opbakning til en
henvendelse til byråd mfl

Søren fortalte, at alle medarbejdere har deltaget i et informationsmøde omkring byggeriet.
Det forberedende arbejde er i proces. Der er afsat 25,5 mio. kr. til bl.a. pædagogisk
modernisering af fællesområder, nye toiletfaciliteter, nye faglokaler (musik/HD), SFO og
administrative fællesskaber. Søren beskrev, at der er yderligere to scenarier, der kan medføre
ekstrabevillinger, så skolens udbygges i forhold til antal klasser.
Ole præsenterede et udkast til henvendelse til byråd. Formålet er først og fremmest at sikre,
at Børn og Unge er bekendte med og opmærksomme på de aktuelle forhold som alle peger
henimod en snarlig politisk beslutning om at modernisere og udbygge vores skole. F.eks.
afholder Børn og Unge Udvalget snart møde med bl.a. Børn og Unge Magistratsafdelingens
anlægsforslag på dagsordenen (forslag 14 handler direkte om Skovvangskolen og forslag 16
handler indirekte om skolen).
Der var, efter en kort drøftelse, opbakning til at færdiggøre og indsende henvendelsen.

2020-E-1-5

Chromebooks
Medio
elever
godt i
betale

august 2020 udleveres chromebooks til alle
i 2-9. klassetrin. Samtidig udleveres ”Kom
gang med din chromebook” og ”Hvem skal
hvis din chromebook går i stykker”.

Feks opbevaring af chromebook på skolen fsva 2-3
klassetrin, opbevaring af chromebook i hjemmet,
og brug af chromebook i skole, sfo og hjemme, bør

Målet er navnlig nærmere at drøfte opbevaring og brug af chromebooks.
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drøftes nærmere.

Søren fortalte, at (på nuværende tidspunkt) har vi ikke mulighed for at opbevare chromebooks på skolen. Det har været den politiske indstilling, at alle elever i udgangspunktet skal
have dem med frem og tilbage. Viser der sig andre behov ud fra de erfaringer, vi får omkring
bl.a. de yngste klasser i forhold til opbevaring, så vil vi forholde os til det.
Gitte fortalte, at der ikke generelt vil blive gjort brug af computere til spil m.m. i deres SFOtid. SFO-pædagogerne laver individuelle vurderinger, hvor en elev har behov for computeren i
forhold til at give en pause. Reza gav udtryk for, at chromebooks også vil blive diskuteret i
SFO-forældreråd.
Jane fortalte, at hun har fået en henvendelse fra en mor, der spurgte indtil, hvorvidt familier,
der har computer til deres børn skal have chromebooks? Søren fortalte, at i skoledelen
bruges chromebooks, men de hjemme kan benytte egen computer. Baggrunden er, at der er
en række filtre og spærring på computerne. Computerne skal være ladet op hjemmefra, men
der vil være kabeltromler i lokalerne.
Det blev diskuteret, hvilke blokeringer m.m. der vil blive lagt på chromebooks, så eleverne
ikke kan downloade alt muligt.
Ole fortalte, at vi sætter punktet på næste møde, da vi så også har fået nogle erfaringer.

2020-E-1-6

2020-2021, planlægning
Evt prioriterede emner, friere drøftelser heraf

Målet er at forberede planlægningen af
skolebestyrelsesåret 2020-2021.

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

Udsættes til næste møde.

2020-E-1-7

2020-årsberetning mv
Ole præsenterer råudkast til årsberetning

Udsættes til næste møde.
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Afrundende …
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