
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2022-08-24 

 

2022-E-1 Mødereferat 

 

2022-E-1-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennem-

gang mv. 

  

  Ole gennemgik kort dagsordenen, herunder at punkt 7 om planlægning (og emneprioritering) 

af skoleåret er placeret således at forudgående punkt 2-6 evt kan give input hertil. 

 

2022-E-1-1 2022-2023, konstituering 

Forperson og næstforperson 

Mødeforretningsorden 

Evt kontaktpersoner mhp klasseforældreråd 

Målet er at vælge forperson og næst-

forperson 

 

  Der var enighed om, at Ole fortsætter som formand, og at Eglé Zaikauskaite forbliver næst-

forkvinde.  

Herefter præsenterede Ole et udkast til mødeforretningsorden. Der var enighed om at følge 

mødeforretningsordenen i skoleåret 2022-2023. 

Ole præsenterede muligheden for at udpege såkaldte kontaktpersoner i forhold til klassefor-

ældrerådene. Der var enighed om, at der ikke er aktuelt behov herfor. Men klasse-

forældrerådene er selvfølgelig altid meget velkomne til at kontakte skolebestyrelsens for-

ældremedlemmer. 

Søren orienterede om, at der snarligt vælges nye personalemedlemmer til skolebestyrelsen. 
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2022-E-1-2 2022-2023, nyt skoleår, skolestart 

Søren orienterer, herunder om chromebooks, 

normstormerne, administration, rengøring, perso-

nale-internat mv 

Målet er at opnå orientering.  

  Søren orienterede om, at chromebooks foreløbigt fortsætter (indtil der kommer en afklaring 

fra datatilsynet). Der er efterhånden store udgifter på reparationer af Chromebooks. Søren vil 

snarligt udsende en meddelelse til alle forældre om, hvordan de kan hjælpe eleverne til at 

skabe en større ansvarsfølelse for de udleverede chromebooks. 

Søren orienterede om debatten om Normstormerne. Vi har ikke gjort brug af Normstormerne 

i undervisningen. 

Der har været mangelfuld rengøring gennem hele sommerferien. Det har været svært at 

komme i kontakt med rengøringsselskabet og Søren har bedt borgmesterens afdeling tage 

hånd om sagen. Der er en klar forventning til rengøringsleverandør, at rengøring kommer i 

stabil drift 

Der er planlagt personaleinternat fredag-lørdag 9-10 september 2022. Der er undervisning af 

kendt personale i de 3 første lektioner. For 0-3 årgang bliver undervisningen/aktiviteter 

herefter overtaget af SFO-personalet. For 4-6 årgang vil undervisningen/aktiviteter blive 

overtaget af klubpersonalet. For 7-9 årgang arbejder eleverne herefter selvstændigt med 

opgaver (og de har i realiteten fri fra kl 10.50). 

Skovvangskolen er lidt udfordret på administrativt personale. Det administrative personale er 

ret beset ikke en del af vores skole, for det er rettelig en del af såkaldte administrative 

fællesskaber. Ole oplyste supplerende, at de administrative fællesskaber blev etableret i 2019 

som et dårligt (og måske ulovligt) forsøg på besparelser, 

 

2022-E-1-3 Økonomi, aktuelle nøgletal 

Søren orienterer.  

Målet er at fastholde og kvalificere ar-

bejdet ifbm en sund og god økonomi. 

 

  For så vidt angår skoledelen var opsparingen primo 2022 ca kr 0,9 mio. 

August-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 51,0 mio, og forventede udgifter på også ca 

kr 51,0 mio. Altså lige nu et balanceret resultat på ca kr 0,0 mio. 

En nævneværdig udgiftspost er fortsat såkaldt ”betaling specialklasser”. Den omhandler finan-

siering af visiterede specialklasseelever i skoledistriktet, og den forventede udgift er lige nu ca 

kr 5,4 mio. 

Angående sfo-delen var opsparingen primo 2022 ca kr 1,3 mio. 

August-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,5 mio, og forventede udgifter på ca kr 8,9 

mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 0,4 mio. 

   

2022-E-1-4 Byggeprojekt 

Søren orienterer. 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Søren orienterede om, at byggeprojektet nu er i en mere detaljeorienteret fase, mhp 

udarbejdelse af udbudsmateriale mv. 

Søren fremviste det nye sfo-udeværksted. 
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2022-E-1-5 Kvalitetsopfølgning, datapakker, læringssamtaler 

Ole orienterer om skolebestyrelsens rolle i såkaldt 

kvalitetsopfølgning mv, herunder datapakker og 

læringssamtaler 

Næste læringssamtale er allerede planlagt til den 6 

september 2022 kl 13.30-15.30. 

Målet er at opnå orientering samt drøf-

te forberedelse og deltagelse i næste 

læringssamtale. 

 

  Ole orienterede kort om den nye kvalitetsopfølgningsramme, herunder datapakker og læ-

ringssamtaler. Der var enighed om, at Ole deltager i det forestående september-forløb, og at 

Søren og Ole melder tilbage herom på oktober-skolebestyrelsesmødet. 

Søren orienterede supplerende, at fokusområdet på den kommende læringssamtale er 

indsatser for elever med dansk som andetsprog. 

 

2022-E-1-6 Trivselsrapporter 

Søren orienterer, herunder om den kommunale 

sundhedsmåling og den nationale trivselsmåling 

Målet er at opnå orientering. 
 

  Søren orienterede kort om, at klasseteams i uge 40 arbejder med indsamlet data fra den 

nationale trivselsmåling og den kommunal sundhedsmåling. Der laves indsatser mhp at 

forbedre social og faglig trivsel i klasserne. Arbejdet med data fra trivsels- og sundheds-

rapporter foregår også gennem hele skoleåret. 

  

2022-E-1-7 2022-2023, planlægning 

Evt prioriterede emner, friere drøftelser heraf 

Evt udvalg, evt temamøder ellign, friere drøftelser 

Møde-årsplan, præsentation, friere drøftelser 

Målet er at planlægge skolebestyrel-

sesåret 2022-2023. 

 

  Ole præsenterede et udkast til en møde-årsplan. Der var enighed om at følge planen fsva 

mødeantal, mødedatoer og mødeemner. Herunder at vi genbesøger vores principper og ret-

ningslinjer mhp drøftelser af behov for justeringer mv. 

Der var også enighed om, at vi prioriterer trivsel og sundhed, mobiladfærd og digital dannelse 

samt den såkaldte egenskole-andel (som er en del af et central-kommunal fokus tituleret flere 

i folkeskolen). 

 
 

ooo --- 000 --- ooo  

Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, Kathryn Nielsen, Reza Karimi, Trine Henriksen, Louise Bro, Heidi 

Johannsen og Ole Laursen. 

Medarbejderrepræsentanter, Mads Vejlgaard, Birgitte Salling 

Elevrepræsentanter 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand 

Afbud: Eglé Zaikauskaite, Trine Nørgaard, Frank Hansen 

 

 


