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Mødereferat
Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennemgang mv.

Ole konstaterede indledningsvis, at mødet afholdes online, og at alle medlemmer har fået
adgang til mødet. Ole gennemgik herefter kort dagsordenen for mødet.

2021-E-3-1

Byggeprojekter

Målet er at opnå orientering herom.

Søren mfl orienterer.

Angående det store nybygnings- og ombygningsprojekt er status, at der ikke er meget nyt
siden sidst. Den store tvist i øjeblikket er omkring nybygningen, da udseendet af bygningen
er blevet problematiseret af bevaringsnævnet, der har et ønske om, at den skal hænge bedre
sammen med den originale bygning. Det er nu hos Stadsarkitekten, hvilket desværre igen kan
give en forsinkelse på projekteringen.
Trine spurgte ind til, hvorfor stadsarkitekten er blevet involveret? Søren gav udtryk for, at det
bl.a. skyldes, at bygningen er bevaringsværdig.
Hvad angår den nye udemiljøprojekt er status, at vi har fået det fulde ansøgte beløb på små 3
mio. kr. fra Villum-fonden. Søren fortalte, at vi arbejder på at trække elementer ud af det
store byggeprojekt. Det er de elementer, der er koblet til Håndværk og design og NT, da vi så
kan lave en miniudbud af disse områder og udemiljøprojektet samlet. På den måde kan det
stå færdig samlet, hvilket vi give et løft til hele området.
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2021-E-3-2

Corona

Målet er at opnå orientering herom.

Søren orienterer om status, udfordringer mv

Gitte gav en status i forhold til nødpasningen. Det er startet rigtig fint. De små udfordringer
der er har man fundet en løsning på. Der er ca. 15 børn i nødpasning.
Frank fortalte, at nødundervisningen er startet op uden de store udfordringer. Teknikken og
formen er på plads. Medarbejderne har haft fokus på at lave strukturer under nogle af de
elever, hvor en hjemsendelse vil have negative konsekvenser. Det er enten på skolen med
nogle af de medarbejdere, der sidder på skolen, eller i samarbejde med A45.
Kathryn fortalte, at det også er hendes oplevelse, at strukturen og teknikken er på plads. Nu
holder alle vejret i forhold til, at vi får lov til at vende tilbage onsdag d. 4.1.22.
Trine gav udtryk for, at det er vigtigt, at skolens ledelse er obs på, at der er nogle forældre,
der sidder derude og er meget bekymrede omkring hjemsendelsen og dens konsekvenser for
elevernes læring og trivsel. Man skal være opmærksom på retorikken, da der er nogle
forældre, der ikke tænker, at det ”kun” er 5 dage. Disse forældre oplever, at det er børnene,
der trækker nitten.

2021-E-3-3

Økonomi, aktuelle nøgletal
Søren orienterer om nøgletal for skole og sfo.

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

For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2021 ca. kr. 1,23 mio.
December-nøgletallene viser tildelte midler på ca. kr 50,00 mio, og forventede udgifter på ca
kr 50,23 mio. Altså fortsat et balanceret underskudsresultat på ca. kr 0,23 mio.
Søren fremhævede kort, at der var budgetteret med at være i balance, hvilket nuværende tal
også viser. Vi nærmer os en regnskabsafslutning, hvilket gør, at vi måske vil opleve en
forbedring af resultatet. Det er eksempelvis energi, hvor vi har budgetteret konservativt.
Søren fortalte, at skolen har lavet en ansøgning om akkreditering hos ERASMUS, da det vil
give os en nemmere adgang til at søge projektmidler hos EU. Der arbejdes både med
elevudvekslinger og et medarbejderinternat i 2023-24 for 80 medarbejdere i udlandet. Dette
vil kunne ”lette” skolens økonomi, da vi så ikke selv skal finansierer det.
Søren fortalte, at der planlægges et internat i uge 10 (Fredag-lørdag). De oprindelige planer
strækker sig helt tilbage til skolens deltagelse i Projekt Faglig Løft, hvor skolen fik udbetalt 2 x
1.3 mio. kr. Der arbejdes med forskellige modeller for skoleovertagelse. Det sker bl.a. i et
samarbejde med Klub A45, der kommer ind på skolen og overtager undervisningen, samt
brug af pensionerede medarbejdere. Der kan være et behov for at afsøge mulighederne for, at
skolebestyrelsen kan bakke op.
Angående sfo-delen var opsparingen primo 2021 ca kr 0,85 mio.
Oktober-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,22 mio, og forventede udgifter på ca kr
8,67 mio. Altså fortsat et balanceret underskudsresultat på ca kr 0,45.
Søren fremhævede kort, at der her er budgetteret med en udgift til tilbygning af udeværksted
ved Skovhuset. Vi har ikke kunnet starte det op, da vi først nu har fået de endelige
godkendelser. Vi vil ret tidligt i det nye år gå i gang med tilbygningen. Der er reserveret ca.
800.000 kr. hertil. Der er aftalt med økonomi, at vi må trække beløbet med over i næste år.
Det er derfor, at der er reserveret så stort et beløb i supplementspuljen.
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2021-E-3-4

Understøttende
undervisning,
skalering/konvertering heraf

herunder

ned-

Målet er at opnå orientering herom.

Søren mfl orienterer om forventede nedskaleringer/konverteringer af understøttende undervisning for forestående skole-halvår (ja-nuarjuni 2022).

Skolens ledelse har med afsæt i diskussionerne på sidste bestyrelsesmøde besluttet at lave en
justering på 7. årgang, hvor yderligere en lektion af den understøttende undervisning
(studietid) konverteres/nedskaleres. Dette meldes ud til årgangen sammen med skemaet.
Den understøttende undervisning fastholdes derudover på nuværende niveau på de andre
årgange. Dette gøres bl.a. da det er skolens brug af understøttende undervisning til ELFO.
Trine spurgte ind til 4. årgang, hvor der også havde været en forældrehenvendelse. Skolens
ledelse fortalte, at der kun er morgenbånd og ELFO, hvor man kunne justere. Det har skolens
ledelse ikke ønsket pt.

2021-E-3-5

Obligatoriske emner (timeløse fag),
sundheds- og seksualundervisning

herunder

Målet er at opnå orientering samt friere drøftelser heraf.

Søren mfl orienterer om tilrettelæggelse mv af de
såkaldte timeløse fag.
Friere drøftelser heraf.

Eglé gav kort en baggrund for, at hun er opmærksom på fagene. Det skyldes, at bl.a.
sundhedsundervisningen og samarbejdet med sundhedsplejersken har været sat på standby
under COVID-19.
Frank orienterede kort om de tre obligatoriske emner Uddannelse og job, færdselslære og
Sundheds- og seksualundervisning. Uddannelse og job er koordineret i en fælles årsplan. Der
er udpeget en tovholder Anna Nielsen bl.a. personalet, der bl.a. har kontakten til
ungdomsuddannelserne. Skolen bruger rigtig meget åben skole-samarbejder i forhold til
emnet. Færdselslære er indskrevet i skolens antimobbe- og forebyggelsespolitik samt
sundhedspolitikken, hvor der også er en række konkrete indsatser udspecificeret.
Før COVID-19 var skolen i gang med at udarbejde en handleplan for sundhedsindsatserne.
Dette har delvist stået på standby. Handleplanen indeholder både indsatser lokalt såvel som
indsatser i samarbejde med sundhedsplejerske og tandlæger.
I forhold til de manglende afholdte forløb, så er der bl.a. fokus på, at der kompenseres for i
uge 6. Trine spurgte ind til muligheden for, at der kan hentes ressourcer ind udefra, når
sundhedsplejersken ikke kan hjælpe. Frank fortalte, at der i Uge Sex er et særligt fokus på
det. Der er en værdi i, at det både er den lærer, der er der til daglig såvel som en værdi i, at
det er nogen udefra, der står for det.
Eglé gav udtryk for, at det er vigtigt, at det er en dialog, der også tages løbende, da det kan
være svært at parkere det til en uge.
Kathryn gav udtryk for, at der er et efterslæb, så der ikke nødvendigvis er taget hul på
snakken i alle klasser. Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på det.
Ole gav udtryk for, at det var et felt, hvor man måske kunne have et særligt fokus i et mindre
udvalg? Søren foreslog, at man evt. kunne invitere medlemmer fra bestyrelsen ind i skolens
arbejde med at lave en årsplan for sundhedsundervisningen? Eglé, Trine og Søren tager
sammen teten på det.
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2021-E-3-6

Skole og Forældre, lands-/lokalforening
Skovvangskolen er medlem af Skole og Forældre,
såvel landsforening som lokalforening.
Ole orienterer kort om status mv.

Ole orienterede kort om landsforening og lokalforening. Han fortalte, at han er medlem af den
lokale bestyrelse i Skole og Forældre. På foreningens hjemmeside er ofte brugbar info, se
https://www.skole-foraeldre.dk/.
Den lokale forening deltager
skolelederforening mfl.

jævnligt

i

møder

med

forvaltning,

lærerforening

og

Vi har adgang til magasinet Skolebørn, se https://skoleborn.dk/. Ole sørger for at vi alle (om
muligt) modtager magasinet i hardcopy.

2021-E-3-7

I øvrigt

Søren fortalte, at skolen har modtaget den overordnede APV på skole- og SFO-området.
Skolen var lidt spændt på det, men resultaterne er meget positive. Der fastholdes et højt
niveau samtidig med, at vi er gået markant frem på andre. Det er oplevelsen, at den store
sociale kapital i en eller anden form modvirker den omskiftelighed, der har været de seneste
1½ år. APV´en vil komme på et senere skolebestyrelsesmøde.
Søren orienterede kort om, at der er taget billeder af elever og personale. Der vil blive lavet
en tavle med billeder af personalet. Eglé fortalte, at der er enkelte elever, der ikke har fået
taget billeder.
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Afrundende …

Mødedeltagere:
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Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius, Birgitte Salling
Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen
Afbud: Anders Møberg

