
Referat 
 

Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

 

Dato:   4. Marts 2014 

Tidspunkt:  kl. 17.00-20.00 

 

Deltagere: Jone, Vibeke, Nina, Joan, Olga, Jacob, Else Marie, Eva, Dan, Lars og 

Torben (ref.) 

Afbud:  Kristoffer og Charlotte  

 

 

DAGSORDENSPUNKT REFERAT 

Dagsorden og referat Godkendt 

Økonomi 
A: Bud på regnskabsafslutning 

for 2013 

Vi har endnu ikke fået 

regnskabsafslutningen, men vi 

mener godt, at vi kan komme 

med et rimeligt bud på, hvor vi 

ender. 

  

B: Forslag til 

budgetprioriteringer for 2014  

Som aftalt på sidste møde 

kommer ledelsen med et udkast 

til budget for 2014  

 

Torben gennemgik regnskab for 2013 og budget for 2014 for 

skolens tre afdelinger: 

1. Undervisning  

2. SFO  

3. Kompetencecenter for Læsning (KCL)  

Regnskab 2013 for undervisningsdelen 2013 har et overskud på 

knap 2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er hensættelser til 2014:  

• manglende undervisning i 2013 pga lockout, og som 

gennemføres i første halvår 2014 (750 tkr)  

• forud modtaget innovationstilskud til udendørs skærme, 

som først leveres i 2014 (430 tkr) 

 

KCLs økonomi balancerer og SFO har et overskud på 0,4 mio. kr.  

 

I budget 2014 opererer undervisningsdelen med et underskud på 

1,16 mio. kr. som dækkes af ovennævnte hensættelser. 

 

SFO budgetterer i 2014 med et underskud på 0,47 mio. kr. som 

delvist dækkes af overskuddet i 2013. 

Bilag vedlagt. 

Tema: 

Kommunikation/information 
Dan har lavet et oplæg til 

diskussion 

 

Dan gennemgik sit oplæg dels omkring kommunikation og 

information generelt og dels omkring forældre-/elevintra og 

skolens hjemmeside. Der er bred enighed om, at skolen har plads 

til forbedringer når det gælder kommunikation og information. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Dan, Jone og Jacob, som 

arbejder videre med et oplæg til principper for kommunikation og 

information. 

Bilag vedlagt. 

  



Socialt arrangement 

 

Skolebestyrelsen har socialt arrangement 10/4 for skolebestyrelse 

og SFO forældreråd. Jone sender invitation. 

Høringssvar 
Vi har igen mulighed for (med 

meget kort tidsfrist) at komme 

med et høringssvar. Denne gang 

omhandler det strukturen i 

Fritids- og Ungdomsskole 

området.  Vi skal have besluttet 

om og i givet fald hvem, der 

udarbejder et høringssvar.  

 

Der er stor utilfredshed med de korte svarfrister der har været 

forbundet med de seneste høringer. Desuden er materialet der 

ligger til grund for høringerne ualmindeligt omfangsrigt og 

tidskrævende at forholde sig til. 

Else Marie sender en henvendelse til kommunen, hvori hun kort 

beskriver disse utilfredsstillende forhold. 

Hvordan skal børnenes hverdag 

se ud?   

Vi er nu så langt, at vi har taget 

beslutninger om, hvordan 

børnenes hverdag kommer til at 

se ud år 1 i reformen. Der er 

vedhæftet et bilag, som Eva 

gennemgår og knytter 

yderligere kommentarer til. 

 

Dokumentet har mange gode og interessante punkter og forhold 

til at udsende det til forældrene laver Eva et indledende afsnit, 

som opsummerer indholdet. Desuden beskrives 

valgfagsordningen og der listes op hvad vi endnu ikke ved/venter 

på ifm skolereformen. 

Næste fase i processen er medarbejdernes hverdag, som i 

øjeblikket drøftes og høres i medarbejdergrupperne på skolen. 

 

Bilag vedlagt. 

Eventuelt Jone: Status på den indsendte ansøgning omkring forbedring af de 

trafikale forhold i og omkring skolen er, at den er modtaget hos 

kommunen. Vi afventer yderligere svar fra samme. 

Olga: deltog i temamøde/-foredrag omkring unge og alkohol. Det 

anbefales alle at deltage i fremtidige temamøder. 

Nina: Skoleplusprojektet (drøftet på sidste skolebestyrelsesmøde) 

er fortsat aktuelt at kigge nærmere på mhp udarbejdelse af en 

projektansøgning. Nina følger op. 

Eva: Der er kvalitetssamtale om kvalitetsrapporterne med 

områdechefen og skoleledelsen 22/5. Nina og Jone deltager i 

kvalitetssamtalen. 

Eva:  Giver en Orientering om trivselsrapporten på næste møde 

 

 

 

 

 


