
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2020-09-23, kl 17.15-18.45 

 

2020-E-2 Endelig dagsorden 
 

2020-E-2-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig 
gennemgang mv. 

 17.15

 

2020-E-2-1 2020-2021, planlægning 

Evt prioriterede emner, friere drøftelser heraf 

Evt udvalg, evt temamøder ellign, friere drøf-
telser 

Møde-årsplan, præsentation, friere drøftelser 

Målet er at opnå opbakning til en plan 
for skolebestyrelsesåret 2020-2021. 

17.20

 

2020-E-2-2 Skole i corona-tid 

Søren orienterer om de aktuelle retnings-
linjer, herunder om inddragelse af skolebesty-
relse mv. 

Målet er navnlig at opnå opbakning til 
en ordning for inddragelse af skolebe-
styrelsen. 

17.40

 

2020-E-2-3 Kvalitetsrapport 2020, tillæg om evt afkort-
ning af undervisningstiden 

Der er fremkommet et tillæg til den centrale 
2020-kvalitetsrapport. Tillægget handler om 
skolernes evt afkortning af undervisningsti-
den. Søren orienterer kort herom. 

Målet er navnlig at opnå opbakning til 
at der ikke udarbejdes og indgives 
høringsudtalelse, 

17.50

 

2020-E-2-4 Byggeprojekt (modernisering og kvalitetsløft)

Søren orienterer om status og planer. 

Målet er at opnå kort orientering om 
(og kort drøfte) status og planer. 

18.00
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2020-E-2-5 2020-årsberetning mv 

Ole foreslår, at vi ikke udarbejder sædvanlig 
årsberetning og at vi heller ikke afholder 
sædvanligt forældrefællesmøde. 

Samtidig foreslår Ole, at vi i stedet afholder 
et forældremøde mere specifikt om bygge-
projektet, herunder for at afklare om der 
blandt forældrene er kompetencer og erfarin-
ger med ansøgning af fondsmidler til kombi-
køkken mv. 

Målet er at opnå opbakning til at vi 
ikke udarbejder årsberetning mv. Og at 
vi i stedet afholder forældremøde om 
byggeprojektet. 

18.15

 

2020-E-2-6 Skole & Forældre Aarhus 

Vores skole er medlem af Skole & Forældre 
(landsforeningen). Og dermed også af Skole 
& Forældre Aarhus (lokalforening).  

I landsforeningen er der såkaldt landsmøde 
den 20-21 november 2020.  

Og i lokalforeningen er der generalforsamling 
den 6 oktober 2020. Ifbm generalforsamlin-
gen er der et intromøde med bla BU-direktør 
Martin Østergaard. 

Ole orienterer, og kort drøftelse. 

 18.30
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Afrundende 
bemærkninger 

Indkaldelse med foreløbig dagsorden er udsendt onsdag 2020-09-09. Denne endelige 
dagsorden er udsendt lørdag 2020-09-19. 

Hvis man undtagelsesvis er forhindret i at deltage, melder man selvfølgelig skriftligt 
afbud til Ole Laursen på ole.laursen@dk.dlapiper.com eller 27276130. 

 


