
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2021-10-13 

 

2021-E-2 Mødereferat 

 

2021-E-2-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennem-

gang mv. 

 
 

  Ole gennemgik kort dagsordenen for mødet. Punkt 4 om timeløse fag endte med at udgå. Det 

punktsættes på kommende møde. Næste møde (december 2021) planlægges som fælles-

møde med sfo-forældrerådet. 

 

2021-E-2-1 Byggeprojekt 

Arkitekt Daniel Olsen orienterer kort om status og 

proces. 

Målet er at opnå orientering herom. 
 

 

  
Daniel var desværre blevet forhindret. Ole har siddet med på byggestyregruppemøderne, så 

han gennemgik i stedet nogle af de centrale billeder/tegninger. 

Projektet indebærer ca. 12 nye klasselokaler samt to ekstra musiklokaler.  

Den nuværende bygningsmasse vil efter færdiggørelsen blive moderniseret i to etaper.  

Trine spurgte ind til, hvordan der bl.a. blev arbejdet med æstetikken (farver m.m.) m.m. 

Søren redegjorde for, at der er professionelle inde om dette. Der afsættes også en pulje i 

projekt konkret til udsmykning. Eleverne er også inddraget gennem workshops. 

Det blev aftalt, at Daniel vil blive inviteret igen, når der er et endeligt materiale, der kan 

sendes i udbud. 
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2021-E-2-2 Økonomi, aktuelle nøgletal 

Søren orienterer om nøgletal for skole og sfo.  

Målet er at fastholde og kvalificere ar-

bejdet ifbm en sund og god økonomi. 

 

  For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2021 ca. kr. 1,23 mio.  

Oktober-nøgletallene viser tildelte midler på ca. kr 50,10 mio, og forventede udgifter på ca kr 

50,30 mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca. kr 0,20 mio. 

Søren fremhævede kort, at vi på kantinen har haft fokus på priser, der gør, at alle elever har 

mulighed for at handle. Skolen sigter mod at have en opsparing ind i byggeprojektet, da nye 

møbler skal finansieres af skolen. Skolen har modtaget både de nationale og kommunale 

trivselsmidler, der er lagt ind i budgetterne. Der har været opgjort 5.9-regulering på elev-

tallet, der også er i balance med det forventede.   

Angående sfo-delen var opsparingen primo 2021 ca kr 0,85 mio.  

Oktober-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,25 mio, og forventede udgifter på ca kr 

8,75 mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 0,50.  

Skolens ledelse har pt. en opmærksomhed på de tekniske budgetter for 2022.  

 

2021-E-2-3 Kantineforhold 

Søren orienterer om status og planer, herunder om 

personale- og lokaleforhold samt økonomi. 

Friere drøftelser heraf. 

Målet er at opnå orientering samt 

drøfte planer, ønsker mv. 

 

  Søren fortalte, at der budgetteres med et underskud på kantinen. Der er dog et fokus på, 

hvordan der kan sikres en større sammenhæng mellem indtægter og udgifter gennem bl.a. et 

øget salg.  

Skolen er udfordret på køkkenfaciliteterne, hvilket også er en af grundene til, at det er tænkt 

ind i byggeprojektet. Der er politisk besluttet, at der skal etableres produktionsfaciliteter i 

hvert administrative fællesskab som skal levere til dagtilbud og skoler. Det er dog ikke disse 

faciliteter, som skolens sigter mod, men derimod en lokal løsning. 

Er det ikke muligt med etablering af en sådan lokal løsning, så overvejes bl.a. hvorvidt man 

kan indkøbe maden fra andre, hvorefter den så anrettes lokalt. 

Man ønsker fra skolens ledelse at skabe et udbud af fødevarer, der også appellerer til de 

ældre elever. Ambitionen er, at der skal ske noget i løbet af dette skoleår. Punktet sættes på 

igen til foråret.  

 

2021-E-2-5 Større lokale frihedsgrader, herunder ifht skoleda-

gens længde 

Søren mfl orienterer om aktuel forventning om 

større lokale frihedsgrader mv. 

Målet er at opnå orientering herom. 
 

  For skoleåret 2021-2022 har vi (iht folkeskoleloven) hidtil kunnet nedskalere/konvertere un-

derstøttende undervisning til feks tovoksen-ordninger i fagtimerne. Men ikke al understøt-

tende undervisning. Frank præsenterede vores aktuelle nedskaleringer/konverteringer i dette 

skole-halvår (august-december 2021). Frank og Søren orienterede om begrundelserne bag 

den aktuelle understøttende undervisning, herunder morgenbånd, elevsamtaler og fordybelse, 

valgfag, A45-samarbejde osv. 
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Skolebestyrelsen mfl har modtaget henvendelser vedr skoledagens længde for 4 årgang og 7 

årgang. For 4 årgang er understøttende undervisning fuldt nedskaleret fra 5,2 lektioner til 3,6 

lektioner. For 7 årgang er understøttende undervisning næstenfuldt nedskaleret fra 5,3 lek-

tioner til 4,2 lektioner. Nederst er indklippet tabeller som viser understøttende undervisning 

før og efter maksimal nedskalering samt vores aktuelle nedskaleringer. 

Men nu får vi sandsynligvis mulighed for at nedskalere/konvertere al understøttende under-

visning. Dog synes varigheden af denne mulighed at være lidt usikker. Mest sandsynligt varer 

muligheden i hvert tilfælde indtil udgangen af skoleåret 2021-2022. Søren fremhævede, at en 

evt yderligere nedskalering/konvertering bør ske for de forestående skole-halvår (januar-juni 

2022). 

Derfor punktsættes evt yderligere nedskalering/konvertering på december-møde. 

 

 

ooo --- 000 --- ooo  

Afrundende 

… 

Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Kathryn M Nielsen, Trine Nørgaard, Lone M 

Jensen, Ole Laursen 

Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

Afbud: Anders Møberg, Nikolai Rosenkilde 

 

 


