
 

 

 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

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

 

2020-E-2 Mødereferat 

 

2020-E-2-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennem-

gang mv. 

  

  Ole konstaterede indledningsvis, at mødet (desværre) igen-igen afholdes online, og at alle 

medlemmer har fået adgang til mødet. Ole gennemgik herefter kort dagsordenen for mødet. 

 

2020-E-2-1 2020-2021, planlægning 

Evt prioriterede emner, friere drøftelser heraf 

Evt udvalg, evt temamøder ellign, friere drøftelser 

Møde-årsplan, præsentation, friere drøftelser 

Målet er at opnå opbakning til en plan 

for skolebestyrelsesåret 2020-2021. 

 

  Ole spurgte ind til, hvilke tematikker skolebestyrelsen kunne være interesseret i at få vendt i 

løbet af skoleåret.  

Søren meldte ind, at skolens ledelse kunne se muligheder i, at vi f.eks. i skolebestyrelsen 

vender erfaringer fra COVID-19 perioden med henblik på, hvorvidt det giver nye perspektiver, 

der bør føre til nye måder at tilrettelægge hverdagen på.  

Det blev fra Jane foreslået, at der herunder kunne kigges på små hold, bevægelse og 

lignende.  

Det blev diskuteret, hvorvidt det kunne være et tema for et fællesmøde. Ole foreslog, at vi på 

kommende skolebestyrelsesmøde sammen med SFO prioriterer tid til dette. Ole spørger før 

mødet ind til, hvorvidt nogle vil være med til at planlægge/koordinere punktet.  

Ole foreslog derudover, at vi nogenlunde fast har økonomi på dagsordenen.  

Trine foreslog, at vi sætter kommunikation/facebook og lignende på til næste møde, hvilket 

Ole sørger for. 

Ole laver en opdateret skitse med temaer m.m. i forhold til de næste møder.  
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2020-E-2-2 Skole i corona-tid 

Søren orienterer om de aktuelle retningslinjer, 

herunder om inddragelse af skolebestyrelse mv. 

Målet er navnlig at opnå opbakning til 

en ordning for inddragelse af skolebe-

styrelsen. 

 

  Ole har udsendt bilag omkring, hvordan skolebestyrelsen skal inddrages, hvis man fra skolens 

side tænker, at man er nødt til at overgå til nødundervisning eller nedlukning.  

Søren fortalte, at der udover tidligere udmeldte retningslinjer er kommet supplerende 

retningslinjer. De supplerende retningslinjer er i tråd med bekendtgørelsen om 

nødundervisning. Søren fortalte, at kommer vi i en situation, hvor vi er nødt til at gøre brug af 

disse, så har vi brug for en smidig og hurtig procedure i forhold til inddragelse af MED-møde 

og skolebestyrelsen. Skolens ledelse spurgte indtil, hvorvidt skolebestyrelsen kunne bakke op 

om, at skolens ledelse i en sådan situation kontakter skolebestyrelsesformanden, hvorefter 

skolens ledelse og denne sammen vurderer, hvorvidt hele bestyrelsen skal indkaldelse eller, 

hvorvidt man i bestyrelsen kan tilslutte sig for, at beslutningen træffes uden et forudgående 

bestyrelsesmøde. De tiltag skolens ledelse kan gøre brug af er beskrevet i bilagene til mødet.  

Ole fortalte, at han ved kontakt fra skolens ledelse med det samme, orienterer resten af 

bestyrelsen.  

Bestyrelsen gav opbakning til en procedure, hvor skolens ledelse kontakter skolebestyrelsen. 

Kathryn spurgte ind til, hvorvidt der er meldt noget ud omkring valgfag, hvor klasser blandes. 

Søren fortalte, at der fortsat arbejdes efter folkeskoleloven, så disse fag fortsætter på 

normale vilkår med deres undervisning. Søren fortalte, at den præcisering/indskærpelse, der 

har været på skolerne er, at forældrene ikke må holde sociale arrangementer på skolerne og 

ingen lejrskole frem til d. 4.10. 

Jane spurgte ind til, hvorvidt man fra skolens ledelse har overvejet, hvorvidt og med hvilke 

muligheder, der er for, at eleverne i en eller anden afskygning kan følge undervisningen 

hjemmefra. Frank fortalte, at skolen har haft enkelte elever i udskolingen, der har været 

hjemme, men fulgt undervisningen via skærm. Der er ikke lavet fast procedure herom. 

 

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 undervisningstiden. Søren orien-

terer kort herom. 

Målet er navnlig at opnå opbakning til 

at der ikke udarbejdes og indgives hø-

ringsudtalelse, 

 

  Oles umiddelbare indstilling er, at skolebestyrelsen ikke afgiver høringsudtalelse. Det centrale 

er blot, at man fremadrettet vil have sat punktet omkring afkortning af skoledagen ind som et 

fast punkt i kvalitetsrapporterne.  

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der ikke skal laves udtalelse hertil.  

 

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. 

 

  Ole fortalte, at vi går frem mod en intensiv periode, da fundamentet for projektet skal 

lægges. Søren fortalte, at vi er i en proces, der hedder pædagogisk programmering, hvor der 

arbejdes med at udvikle sammenhængende mellem pædagogik, didaktik og arkitektur. Der er 

endnu ingen afklaring på, hvilke af de tre skitserede scenarier, der bliver realiseret.  

Ole og Søren orienterede kort om det seneste budgetforlig, hvilket de har fulgt med stor 
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interesse, da Skovvangskolen er i et vækstområde. Skovvangskolen er sammen med 

Katrinebjergskolen konkret nævnt i forhold til en fælles anlægsbevilling på 90 mio. kr. i 

perioden 2024-29. Udover denne bevilling ligger der nogle tværgående bevillinger, der måske 

kan være med til yderligere at styrke projektet.  

Ole gav udtryk for, at håbet er, at investeringerne sat til 2024-29 kan fremrykkes til at være 

en del af den byggeproces, der allerede er startet op.  

 

2020-E-2-5 2020-årsberetning mv 

Ole foreslår, at vi ikke udarbejder sædvanlig års-

beretning og at vi heller ikke afholder sædvanligt 

forældrefællesmøde. 

Samtidig foreslår Ole, at vi i stedet afholder et 

forældremøde mere specifikt om byggeprojektet, 

herunder for at afklare om der blandt forældrene er 

kompetencer og erfaringer 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. 

 

  Ole foreslog, at vi ændrer retning på årsmøderne, så omdrejningspunktet i stedet bliver selve 

byggeprocessen. På mødet kunne man udover en orientering om byggeriet sætte fokus på, 

hvorvidt vi f.eks. gennem fonde m.m. kunne skaffe yderligere midler til f.eks. et kombi-

køkken.  

Ole spurgte ind til, hvorvidt der i forældregruppen var forældre, der havde erfaringer med 

sådanne fondsansøgninger. Søren gav udtryk for, at det kunne være en del af skolens store 

ønske om at styrke og udvikle sundhedsprofilen og kantinen. 

Det blev diskuteret, hvornår et sådant møde kunne blive afholdt. Timing er central i forhold til 

både at skaffe midler og sende et signal til politikerne.  

Hanne foreslog, at man fra skolens ledelses side begyndte at give flere informationer ud til 

forældrene om processen, så de kan blive nysgerrige herpå. Trine foreslog, at man også 

begyndte at bruge Facebook til at supplerer informationerne til forældrene, da der f.eks. her 

vil være plads til kommentarspor. 

Bestyrelsen er enig i, at vi arbejder videre med en model, hvor vi sætter fokus på 

byggeprojektet og lader årsberetningen falde lidt i baggrunden.  

 

2020-E-2-6 Skole & Forældre Aarhus 

Vores skole er medlem af Skole & Forældre (lands-

foreningen). 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 generalforsamlingen er der et 

intromøde med bla BU-direktør Martin Østergaard. 

Ole orienterer, og kort drøftelse. 

  

  Ole spurgte ind til, hvorvidt nogle i bestyrelsen har lyst til at deltage i landsmødet. Hvis man 

har interesse, kan man kontakte Ole. Ole videresender evt. informationer herom til 

bestyrelsen.  
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2020-E-2-7 Skolefoto 

Trine spurgte ind til skolens ordning om skolefoto 

  

  Søren forklarede, at den aktuelle ordning er, at der fotograferes hvert forår. Men at skole-

nedlukningen indebar, at der ikke blev fotograferet i foråret 2020. 

Hanne bemærkede, at årlige klassefotos er hensigtsmæssige. 

Søren og Trine drøfter ordningen. 

 

Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter - Nikolai Rosenkilde, Lone M Jensen, Jane H Ulsøe, Ole Laursen, 

Trine Nørgaard og Kathryn M Nielsen 

Medarbejderrepræsentanter - Hanne Liborius og Birgitte Salling 

Elevrepræsentanter 

Ledelsesrepræsentanter - Frank Hansen og Søren Hildebrand 

Afbud - Eglé Zaikauskaite, Anders Møberg 

 

 


