
 

 

 
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2022-02-02 

 

2022-F-1 Mødereferat 

 

2022-F-1-0 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. 

  

2022-F-1-1 Corona, status mv 

Søren orienterer kort om status mv. 

Målet er at opnå orientering. 
 

  Søren fortalte, at vi er lykkedes med at fastholde et stort set normalt skema på trods af rigtig 

meget fravær i forbindelse med COVID-19. Skolens personale i både skoledel og SFO har 

udvist en enorm fleksibilitet i forhold til at flytte rundt. De har løftet en stor indsats sammen 

med skolens faste vikarkorps.  

Skolens ledelse har valgt at fastholde, at vi først åbner helt op på tværs af klasserne efter 

vinterferien (altså fra uge 8). Navnlig fordi vi fortsat har en del smitte på nogle årgange.  

Testcenteret på skolen vil på et tidspunkt inden for den nærmeste fremtid blive afviklet. Der 

vil kun være testning på 8 skoler i særligt udsatte boligområder med lav vaccinetilslutning. 

Den umiddelbare udmelding er, at testcentrene skal erstattes af hjemmetest. 

  

2022-F-1-2 Flere i folkeskolen, egenskole-andel mv 

Søren orienterer om såkaldt egenskole-andel, her-

under 5/9-tal. 

Målet er at opnå orientering. 
 

  BU-afdelingen har siden 2020 haft ekstra fokus på at forhøje den såkaldte egenskole-andel på 

alle kommunens folkeskoler. Dette fokus kan opdeles på dels tiltrækning af skoledistriktets 

elever og dels fastholdelse af skolens elever. Og anbefalingen er, at skolebestyrelserne hvert 

år prioriterer og punktsætter netop egenskole-andel. 
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Søren orienterede om, at det i 2021 har været et fokus i skolens læringssamtaler med 

forvaltningen.  

Frank fortalte, at egenskole-andelen handler om dels elever der indskrives hos os og dels 

elever efterfølgende forlader os. Vi har typisk ca. 105 skolestarter-elever i distriktet. Ca. 80 

går i dagtilbud i vores distrikt. Men ca. 25 går i dagtilbud i andre skoledistrikter, så her skal 

forældrene beslutte om deres børn skal starte i det andet skoledistrikts skole sammen med de 

andre børn fra dagtilbuddet eller om de skal starte på vores skole. 

Vi har for tiden ikke mange elever der efterfølgende forlader os. Men så handler det dels om 

elever der af forskellige grunde skifter skole og dels om elever der skifter til et specialiseret 

skoletilbud. 

Egenskole-andel kan være svær at styre efter i hverdagen. Skolens ledelse har navnlig fokus 

på indskrivning af skolestartere samt elever der fravælger skolen af andre grunde end 

boligflytning ellign. 

 

2022-F-1-3 Samarbejde med dagtilbud 

Søren orienterer om samarbejdet med skovvang 

dagtilbud og trøjborg dagtilbud 

Målet er at opnå orientering. 
 

  I forlængelse af punkt 2. En central del af bestræbelserne på at tiltrække skoledistriktets 

elever består i samarbejdet med dagtilbuddene. Vores skoledistrikt omfatter Skovvang 

dagtilbud og Trøjborg dagtilbud og selvejende institutioner. 

Skolen har styrket samarbejdet med institutioner. Skolen deltager bl.a. i forældremøder i 

dagtilbuddene.  

Skolen har sammen med dagtilbuddene fokus på, hvordan den kan blive en naturlig del af de 

arrangementer, der er i institutionerne, så man så tidlig så mulig får en dialog med 

forældrene.  

 

2022-F-1-4 Trivsel, elever, personale 

Søren orienterer om trivselsundersøgelser for 

personale og elever 

Målet er at opnå orientering. 
 

  Søren fortalte, at man har ventet APV-målingen med spænding grundet COVID-19.  

Resultaterne er meget positive, da der er fremgang på alle områder. I APV-en bliver skolen 

benchmarked i forhold til andre skoler. Skolen er på alle parametre over gennemsnittet. Der 

arbejdes nu videre med APV-målingen i de enkelte afdelinger.  

Søren fortalte, at hans oplevelse er, at en af grundene hertil er den høje sociale kapital, som 

skolen havde på forhånd. Medarbejdere og ledelse har sammen prøvet at finde nye veje.  

Eglé gav udtryk for, at det er hendes oplevelse gennem bl.a. ansættelsessamtalerne, at Skov-

vangskolen har et ry for et godt arbejdsmiljø. 

Søren fortalte, at trivselsmålingen blandt eleverne vil blive afholdt i marts, da vi så har et håb 

om, at vi har stort set alle elever tilbage på skolen. 
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2022-F-1-5 Økonomi, forventede 2021-regnskaber 

Søren orienterer om forventede 2021-regnskaber 

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.  

Budgettet viste tildelte midler på ca. kr 49,66 mio, og udgifter på ca. kr 49,69 mio. Altså et 

balanceret underskudsresultat på ca. kr 0,03 mio.  

Det forventede regnskab viser tildelte midler på ca. kr 49,76 mio. og udgifter på ca. kr 49,86 

mio. Altså er balanceret underskudsresultat på ca. kr 0,10 mio. Og opsparingen primo 2022 

er altså ca. kr 1,13 mio. 

COVID-19 har økonomisk påvirket skolen negativt i forhold til bl.a. ekstraudgifter og lavere 

indtægter fra salg i kantinen. 

Og underposten specialklassepladser på ca. kr 4,74 mio. Vi oplever, at denne post fortsat 

stiger. Det vil den også i 2022-23.  

Søren gav udtryk for, at skolen har en ambition om at have en opsparing, da nye møbler ikke 

er inkluderet i i byggeprojektet.  

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

Budgettet viste tildelte midler på ca. kr 8,15 mio. og udgifter på ca. kr 8,95 mio. Altså et 

underskud på ca. kr 0,80 mio. 

Det forventede regnskab viser tildelte midler på ca. kr 8,26 mio. og udgifter på ca. kr 7,81 

mio. Altså et overskud på ca. kr 0,45 mio. Og opsparingen primo 2022 er altså ca. kr 1,30 

mio. 

Søren fremhævede kort, at det bl.a. handler om, at vi har forsinket udgifterne på nyt 

udeværksted til SFO fra 2021 til 2022. 

Et endeligt regnskab og budget 2022 forventes ca. april. 

 

2022-F-1-6 Seksualundervisning 

Ole mfl orienterer om status mv i processen mhp 

ekstrafokus på seksualundervisning. 

Målet er at opnå orientering herom. 
 

  Ole orienterede om, at han, Egle, Trine, Frank og Søren medio januar 2022 har drøftet 

skolens nuværende seksualundervisningsordning og nogle intuitive ønsker til en kommende 

seksualundervisningsordning. 

Eglé fortalte, at der har været dialog med skolens ledelse, der bl.a. også er indstillet på, at 

der lokalt kan uddannes ressourcepersoner, der kan være med til at kvalificere sundheds- og 

seksualundervisningen. 

Trine fortalte, at hun i arbejdet med at dykke ned i det er blevet opmærksom på, at der er er 

rigtig meget beskrevet allerede, både kommunalt og nationalt.  

Ole fortalt også, at han, Egle og Trine gerne vil drøfte ønskerne til en kommende ordning 

under et onlinemøde snarest muligt med alle interesserede forældrerepræsentanter. 

Kathryn spurgte ind til, hvorvidt der er særlige personer kommunalt eller på skolen, der er 

kvalificeret i forhold til seksualundervisningen og samtaler med unge om seksualitet. Søren 

fortalte, at skolen pt. ikke har en decideret seksualvejleder. Skolen forsøger at prioritere det i 
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det timebudget, der arbejdes med for skoleåret 2022-23. Efter det indledende møde med 

forældrerepræsentanterne, så arbejder skolen med at kompensere for de indsatser, der har 

været lagt ned grundet COVID-19. Fokus er særlig på 5-7. klasse. Fagdage i indeværende 

skoleår 2021-2022 (altså inden 2022-sommerferien)vil bl.a. bruges til seksualundervisning for 

disse klasser. 

Eglé, Trine og Ole tænker, at en del af det også handler om adfærden på sociale medier. 

Derfor behandles netop mobiladfærd mv specifikt under punkt 7 ligesom mobiladfærd mv. 

 

2022-F-1-7 Mobiladfærd og digitaldannelse 

Ole mfl orienterer om de aktuelle retningslinjer for 

mobiladfærd mv. 

Målet er at opnå orientering herom. 
 

  Ole orienterede om skolens aktuelle retningslinjer for mobiladfærd mv. Retningslinjerne 

omhandler feks kun meget kort sociale medier mv. Måske sociale medier mv kan være et eg-

net emne for et forældremøde i maj 2022. Det kunne måske flettes sammen med valget til 

skolebestyrelse. 

Søren fortalte, at man måske kan inddrage Center for digital pædagogik. Man skal dog nok 

være obs på, at der er forskellige behov i indskoling og udskoling. 

 

2022-F-1-8 Byggeprojekter 

Søren orienterer om status. 

Målet er at opnå orientering herom. 
 

  Søren fortalte, at vi afventer byrådets godkendelse af det store byggeprojekt.  

Der har været afsøgt mulighed for at koble det store byggeprojekt og så projektet finansieret 

af Velux-fonden. Det er ikke muligt, så vi kører Velux-projektet separat.  

Vi har haft første møde med entreprenøren omkring udeværkstedet til SFO. Vi håber, at det er 

færdig frem op til sommerferien.  

 
 

2022-F-1-9 2022-skolebestyrelsesvalg 

Ole mfl. orienterer om det forestående valg af 

forældrerepræsentanter, herunder procedure, tids-

plan mv. 

Jane H Ulsøe er udtrådt, og Anders Møberg ønsker 

at udtræde. 

 
 

  Ole orienterede om det forestående valg, og han præsenterede en skitse til en tidsplan for 

valget. Planen består navnlig i en opfordring til at stille op til valget (04-05-2022), et foræl-

dremøde om sociale medier mv (11-05-2022), og et valgmøde mhp fredsvalg (18-05-2022). 

Søren fortalte, at en mulighed også kunne være kombinere skolebestyrelsesvalget med et 

møde hvor byggeprojekterne præsenteres for forældrene. Trine foreslog, at et forældremøde 

også kunne indeholde en invitation til alle beboere i distriktet. 

Jane, Anders, Lone og Nikolais valgperiode udløber nu i 2022. Jane er udtrådt, og Anders 

ønsker at udtræde. Lone og Nikolai overvejer om hvorvidt de ønsker at genopstille. 

Egle, Kathryn, Trine og Oles valgperiode løber indtil 2024. 
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Afrundende … Mødedeltagere: 

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

Nikolai Rosenkilde, Ole Laursen 

Medarbejderrepræsentanter, Hanne Liborius 

Elevrepræsentanter 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

Afbud: Anders Møberg, Birgitte Salling 

 

 


