
 

 

 
 
 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2022-10-12 

 

2022-E-2 Mødereferat 

 

2022-E-2-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig 

gennemgang mv. 

  

  Ole gennemgik kort dagsordenen, herunder at punkt 1-9 (kl 17.20-18.40) navnlig består af 

hurtige orienteringer om vores principper mv. 

Der er nye medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. Bjarke Carstensen er pædagog i 

skolens SFO samt koordinator for skolens deltagelse i play@heartprojektet. Mads Vejlgaard er 

lærer i skolens specialafdeling og AMR på skolen. Line Funder-Heinsøe er valgt som suppleant 

for Bjarke Carstensen. Kate Lyhne er valgt som suppleant for Mads Vejlgaard. 

Formelt er der også to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Men der er desværre ikke en 

kultur for at elevrepræsentanterne stabilt deltager i vores møder. Trine Nørgaard bemærkede, 

at vi bør forsøge at bryde og ændre denne kultur, feks ved mere aktivt at rekruttere elever 

med ekstra interesse i at deltage. Og Søren bemærkede, at skoleledelsen vil gøre en ekstra 

indsats herfor. 

 

2022-E-2-1 Værdier 

Kort præsentation af værdier. 

Målet er at opnå orientering om vær-

dierne. 

 

  Søren orienterede kort om, at vores værdier er centreret om fællesskab, respekt og læring.  

  

2022-E-2-2 Principper for forældresamarbejde 

Kort præsentation af principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores forældresamarbejde-principper (fra 2015). Der var overvejende 

enighed om, at der for tiden ikke er anledning til omskrivning. 
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2022-E-2-3 Principper for understøttende undervisning 

Kort præsentation af principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores understøttende undervisning principper (fra 2020). Der var over-

vejende enighed om, at der for tiden ikke er anledning til omskrivning. 

 

2022-E-2-4 Principper for holddannelse 

Kort præsentation af principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores holddannelse-principper (fra 2015). Holddannelse handler ikke om 

klassedannelse, men om holddannelse netop på tværs af klasser. Der var overvejende 

enighed om, at der er anledning til en nærmere drøftelse af hvorvidt elevernes køn fortsat bør 

være en del af principteksten. En arbejdsgruppe bestående af Trine Henriksen, Ole Laursen, 

og Søren Hildebrand fremkommer snarligt med et forslag til tilrettede principper. 

 

2022-E-2-5 Retningslinjer for mobiladfærd 

Kort præsentation af nuværende retningslinjer. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. Hvis behov for justering, så 

nedsættelse af udvalg. 

 

  Ole orienterede om vores mobiladfærd-retningslinjer (fra 2015). Der var overvejende enighed 

om, at der er anledning til en nærmere drøftelse af retningslinjerne. En arbejdsgruppe 

bestående af i hvert tilfælde Trine Henriksen, Trine Nørgaard, Ole Laursen og Søren Hilde-

brand mødes snarligt for en første drøftelse heraf. 

 

2022-E-2-6 Retningslinjer for badning 

Kort præsentation af retningslinjer. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores badning-retningslinjer (fra 2015). Der var overvejende enighed om, 

at der er anledning til en nærmere drøftelse af retningslinjerne. En arbejdsgruppe bestående 

af i hvert tilfælde Trine Henriksen, Trine Nørgaard, Ole Laursen og Søren Hildebrand mødes 

snarligt for en første drøftelse heraf. 

  

2022-E-2-7 Retningslinjer for antimobning 

Kort præsentation af nuværende retningslinjer. Det 

foreslås, at der nedsættes udvalg til udarbejdelse 

af forslag til nye principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. Hvis behov for justering, så 

nedsættelse af udvalg. 

 

  Ole orienterede om antimobningsretningslinjer fra 2005-2006. De er senest blevet drøftet i 

skolebestyrelsen i efteråret 2017 (ifbm ny antimobningsklageinstans). Dengang varslede Sø-

ren, at retningslinjerne skulle opdateres.  

Søren og Frank fortalte således, at retningslinjerne fra 2005-2006 ikke længere bruges, og at 

de i realiteten er erstattet af opdateret antimobbestrategi fra 2022 (er eftersendt i umiddelbar 

forlængelse af mødet).  

Der var overvejende enighed om, at der er anledning til en drøftelse af antimobbestrategien 

fra 2022. En arbejdsgruppe bestående af i hvert tilfælde Trine Henriksen, Trine Nørgaard, Ole 

Laursen og Søren Hildebrand mødes snarligt for en første drøftelse heraf. 
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2022-E-2-8 Principper for klassedannelse 

Kort præsentation af principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores gamle klassedannelses-principper (fra 2011).  

Søren og Frank fortalte, at principperne ikke længere bruges. Der var overvejende enighed 

om, at principperne ikke er tidssvarende, og de derfor ophæves. Principperne er således op-

hævede, og Søren og Frank overvejer om der er behov for nye principper-retningslinjer. 

 

2022-E-2-9 Principper for fagfordeling 

Kort præsentation af principper. 

Målet er at opnå orientering om prin-

cipperne. 

 

  Ole orienterede om vores gamle fagfordelings-principper.  

Søren og Frank fortalte, at principperne ikke længere bruges. Der var overvejende enighed 

om, at principperne ikke er tidssvarende, og de derfor ophæves. Principperne er således op-

hævede, og Søren og Frank overvejer om der er behov for nye principper-retningslinjer. 

      

2022-E-2-10 5/9-tal (egenskole-andel) 

Søren orienterer.  

Målet er at opnå orientering om 5/9-

tallene for 2022-2023. 

 

  Det er elev-antallet pr årgang (opgjort 09-05), der styrer tildelte midler. Tildelingsmodellen 

indebærer, at 56 elever (eller færre) tildeler midler til 2 klasser, og af 57 elever (eller flere) 

tildeler midler til 3 klasser. Skoleledelse og skolebestyrelse bestemmer selv det mest hen-

sigtsmæssige antal klasser, men tildelingsmodellen indebærer selvfølgelig en ekstra op-

mærksomhed på økonomiansvarlig sammenhæng mellem elev-antal og klasse-antal. 

For 2022-09-05 (og almen-klasserne) er tallene: 

0 årgang - 59 elever, 3 klasser. 1 årgang - 52 elever, 3 klasser. 2 årgang - 46 elever, 2 klas-

ser. 3 årgang - 44 elever, 2 klasser. 4 årgang - 57 elever, 3 klasser.  

5 årgang - 40 elever, 2 klasser. 6 årgang - 50 elever, 2 klasser. 7 årgang - 51 elever, 2 klas-

ser. 8 årgang - 44 elever, 2 klasser. 9 årgang - 64 elever, 3 klasser. 

Søren bemærkede, at 4 årgang på 57 elever er et eksempel på en positiv tildeling.  

  

2022-E-2-11 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. 

Oktober-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 51,3 mio, og forventede udgifter på ca kr 

50,8 mio. Altså lige nu et balanceret overskudsresultat på ca kr 0,5 mio. 

Frank fremhævede, at posten ”betaling specialklasser” for tiden er under god styring. Navnlig 

i form af at samarbejdet om at finde gode mellemformstilbud (som alternativ til specialklas-

setilbud) fungerer godt. 

Søren bemærkede, at Børn&Unge ultimo oktober 2022 fremkommer med forslag til spare-

katalog for 2023. Der var overvejende enighed om, at vi planlægger med et ekstraonlinemøde 

herom og mhp evt høringssvar onsdag den 2 november 2022 kl. 17.00. 
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Angående sfo-delen var opsparingen primo 2022 ca kr 1,3 mio. 

Oktober-nøgletallene viser tildelte midler på ca kr 8,35 mio, og forventede udgifter på ca kr 

9,65 mio. Altså et balanceret underskudsresultat på ca kr 1,3 mio. 

Udgiftsniveauet og underskudsresultatet er i alt væsentligt forbundet med udeværksteds-

projektet.  

I øvrigt er der givet dispensation til en overskudsgrad på 6% for sfo-delen. Et overskud der 

feks kan bruges til indkøb af inventar ifbm skolebyggeriet.  

   

2022-E-2-12 Byggeprojekt 

Søren orienterer. 

Målet er at opnå orientering herom.  

  Søren fortalte, at 1% af den samlede bevilling går til udsmykning. Sammen med det lokale 

billedkunstråd er man ved at gøre klar til en konkurrence, som kunstnere kan byde ind på.  

Skolen har fokus på trappetårnene i den nuværende bygning. Denne del er trukket ud af 

dialogen med billedkunstrådet. Skolens ledelse er gået i partnerskab med to lokale kunstnere. 

Temaet er ”Livets Strøm”. Der er sammen med disse søgt penge hos Huskunstnerordningen, 

så man måske kan starte op med dette i januar. Eleverne skal inddrages i udform-

ningen/udsmykningen. Det bliver ca. 30 elever fra mellemtrin og udskoling, der indgår heri. 

 

ooo --- 000 --- ooo  

Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Trine Nørgaard, Reza Karimi, Trine Henriksen, 

Heidi Johannsen og Ole Laursen. 

Medarbejderrepræsentanter, Mads Vejlgaard, Bjarke Carstensen 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

Afbud: Kathryn Nielsen, Louise Bro 

 

 


