
 

 

 
 
 

Skovvangskolen 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag, 2022-11-02, kl 17.00-18.00 

 

2022-E-3 Mødereferat 

 

2022-E-3-0 Dagsorden for dette møde, kort mundtlig gennem-

gang mv. 

  

  Ole konstaterede, at mødet som aftalt afholdes online, og at alle medlemmer mfl havde fået 

tilsendt link hertil. 

   

2022-E-3-1 Økonomi, sparekatalog, høringssvar 

Søren orienterer om sparekataloget. 

Ole præsenterer forslag til høringssvar. Drøftelser 

heraf. 

Målet er at opnå enighed om et kort 

høringssvar. 

 

  Søren orienterede om sparekatalogets forslag til besparelser, herunder navnlig forslag 8-25 

om skole og sfo. Søren forklarede, at opdraget til forvaltningen var, at besparelserne skulle 

findes så langt fra undervisningen, som det var muligt. Dette er sparekataloget til en vis grad 

kommet afsted med. Det er dog på mange måder trist, at der findes besparelser på lejrskole, 

åben skole m.m. der er med til at varierer skoledagen.  

I udkastet til høringssvar kommenteres på planerne om fusionering af skovvang og trøjborg 

dagtilbud og på planerne om at hæve forældrebetalingen på sfo. 

Der blev spurgt ind til forældrebetalingen på sfo. Søren og Bjarke forklarede lidt nærmere om 

udfordringerne som nogle familier ”i friplads-gråzonen” oplever. 

Louise fremhævede lukningen af center for læring, herunder den store værdiskabelse ifht den 

lille besparelse. Trine H fremhævede læsnings- og skrivningsindsatserne. Trine N fremhævede 

de kulturelle tilbud. Kathryn fremhævede trivselsaspektet, 

Ole fremhævede, at de fællesfunktioner som mest servicerer direktører, rådmand og 

udvalgsmedlemmer tilsyneladende ikke omfattes af besparelser. 

Det var overvejende enighed om, at Ole færdigskriver udkastet til høringssvar således at flest 

mulige input indskrives. Udkastet udsendes snarest til orientering og mulighed for kommen-

tering (men helst kun ved meget vigtige kommentarer).  

 
 



2 

 

 

2022-E-3-2 Arbejdsgruppe om mobiladfærd mv 

Ole erindrer kort om oktober-mødets drøftelser 

vedr arbejdsgruppe om mobiladfærd, antimobning 

mv. 

Et mål kan være, at der på februarmødet 

præsenteres forslag til retningslinjer. Drøftelser af 

en lidt mere detaljeret plan for processen. 

Målet er at opnå enighed om arbejds-

gruppens deltagere, proces og mål. 

 

  Ole erindrede kort om, at vi på oktober-mødet besluttede, at en arbejdsgruppe bestående af i 

hvert tilfælde Trine Henriksen, Trine Nørgaard, Ole Laursen og Søren Hildebrand skal drøfte 

vores retningslinjer for mobiladfærd, antimobning mv. 

Ole fortalte også, at han er i gang ned at skrive forslag til principper for mobiladfærd og anti-

mobning. Der var overvejende enighed om, at arbejdsgruppens opgave er at præsentere prin-

cipforslagene på februarmødet.  

Arbejdsgruppen består af Trine Henriksen, Trine Nørgaard, Louise Bro, Ole Laursen og Søren 

Hildebrand. Arbejdsgruppen afholder snarligt møde. Og der var enighed om at lade forslagene 

til principper være et udgangspunkt for arbejdet. 

Søren foreslog, at vi inddrager elevrådet og elevrepræsentanterne mest muligt i arbejdet. Der 

var enighed om at invitere bestyrelses-elevrepræsentanter samt undervisningsmiljøelev-

repræsentanter til det snarlige møde. 

Ole, Søren og Frank finder nogle forslag til mødetidspunkter som også passer for elev-

repræsentanterne, sandsynligvis en eftermiddag ca kl 16.00. 
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Afrundende … Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter, Eglé Zaikauskaite, Trine Nørgaard, Kathryn Nielsen, Reza Karimi, 

Trine Henriksen, Louise Bro, Heidi Johannsen og Ole Laursen. 

Medarbejderrepræsentanter, Mads Vejlgaard, Bjarke Carstensen 

Elevrepræsentanter 

Ledelsesrepræsentanter, Søren Hildebrand, Frank Hansen 

 

 


