
Referat 
 

Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen tirsdag 5. november 2013 

 

Til stede: Jone, Else Marie, Nina, Charlotte, Jacob, Vibeke, Joan, Eva og Torben (ref.) 

Afbud:  Olga, Dan og Lars 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1) Dagsorden godkendt 

 

 

2) Referat godkendt 

 

 

3) Økonomiopfølgning    

Økonomien for 2013 blev gennemgået(se bilag 1). Rosenvangskolen forventer et positivt resultat for både 

undervisningsdelen og SFO. En væsentlig del af det positive resultat fra undervisningsdelen er hensat til 

indhentning af aflyste lektioner i forbindelse med lockouten i foråret og det resterende overskud vil blive 

modregnet i skolens oparbejdede gæld.  

 

 

4) Orientering  

• Hvor langt er vi med værdiregelsæt? 

Der er nedsat et udvalg bestående af to lærere og to pædagoger, som arbejder videre med et oplæg til 

skolens kommende værdigregelsæt 

• Vi har haft ministerbesøg 

Torsdag 24. oktober havde Kompetencecenter for Læsning (KCL) besøg af undervisningsminister 

Christina Antorini og rådmand Christian Wurtz. Begge udviste stor interesse for KCL og besøget fik stor 

medieomtale i Aarhus Stiftstidende. Perspektivet med besøget er at få midler til en evaluering af 

effekten af den undervisning vi giver KCL eleverne, og med den øgede bevågenhed håber vi at 

ministerbesøget bærer frugt i den retning. 

• Kristoffer orienterede om personaleweekenden Rosenvangskolen netop havde været på. Der var en 

rigtig god stemning og godt samarbejde på tværs af skolen. Der blev arbejdet med dilemmagrupperne 

fra foråret og vi havde et fælles inspirerende oplæg om mødefacilitering v/Ib Ravn. 

 

5) Nyansættelse på Rosenvangskolen   

Allan Frederiksen er blevet afdelingsleder på Rundhøjskolen og der er opslået en ledig lærerstilling på 

Rosenvangskolen. Ansættelsesudvalget består af Eva, Vibeke og Lars samt en repræsentant fra 

skolebestyrelsen (Charlotte, Dan eller Jacob). Se bilag 2 for tidsplan for ansættelsesforløbet. 

 

 

 6) Skolereformen 

� Eva orienterede om de mange processer vi arbejder med – og som kommer - i forhold til 

implementeringen af skolereformen. Børnenes hverdag vil være udgangspunktet for hvordan vi som 

medarbejdere bidrager til en fælles opgave omkring en spændende hverdag med trivsel og læring. 



Andre emner i processen er blandt andet skolens fysiske rammer (børnene skal være længere tid i 

skole), bevægelse og motion, understøttende undervisning, økonomi, arbejdsfordeling – hvem skal lave 

hvad. 

Forældrene på Rosenvangskolen vil i løbet af kort tid blive inviteret til møde/workshop om 

skolereformen. 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages på et tidligt tidspunkt i processen omkring den fælles 

kerneopgave. 

� Kristoffer, Vibeke og Jacob gav en kort orientering fra fællesmødet (skoleledelser, tillids- og 

arbejdsmiljørepræsentanter fra alle skoler i Aarhus Kommune), hvor arbejdstidsaftalens baggrund og 

indhold blev belyst. 

� Eva gav en orientering om et tværgående valgfagsprojekt i område Skanderborgvej. Når der er mere 

information om emnet, vil der blive informeret yderligere herom. 

� Hvad skal skolebestyrelsen lave – og hvad vil de gerne lave? 

Skolebestyrelsen kan og vil blive involveret når der skal vedtages nye/ændrede principper, ligesom det 

også er aktuelt i forbindelse med drøftelse af de fysiske rammer. 

 

7) De fysiske rammer 

Eva orienterede om skolens tanker omkring de fysiske rammer – nogle tanker bliver heldigvis til virkelighed 

og andre ikke. I forhold til nogle af udfordringerne i den kommende reform  

• en længere skoledag  

• en mere varieret skoledag 

• motion og bevægelse  

• arbejdsmiljøer/pladser til personalet   

• Område Skanderborgvej får nogle penge – hvordan får vi dem? 

vil der også blive brug for at diskutere de fysiske rammer, eksempelvis: 

• Klassernes placering i bygningerne 

• Rosen  

• Møbler og gulv i personalerummet 

• Cykelparkering 

I forhold til cykelparkering er der – blandt andet foranlediget af en del cykeltyverier - allerede igangsat et 

projekt på idéstadiet og som Nina, Eva og Torben arbejder videre med. 

 

 

8) Eventuelt 

SFO forældrerådet har fremsendt en skrivelse til skolebestyrelsen og skolens ledelse. I skrivelsen gives der 

udtryk for bekymring for SFOens fremtidsudsigter, blandt andet med henvisning til den væsentligt 

reducerede åbningstid og de konsekvenser det eventuelt kunne have. Hvad bliver SFO tilbuddet herefter? 

Eva kommenterede at forældre, elever og medarbejdere alle vil blive inddraget i forbindelse med 

kvalificering af de beslutninger der skal tages. Der skal være fokus på læring og trivsel under skyldig 

hensyntagen til skolens budget/økonomi, som for 2014 først meldes ud fra kommunen i december, 

hvorefter der vil blive regnet og vurderet på konsekvenser og muligheder. Forældrerådet kan også inviteres 

til skolebestyrelsesmøder, hvor det er relevant. 

 



Bilag 1 

 

 
  



Bilag 2 

 

Tidsplan for ansættelse af ny medarbejder  

 

 

Mandag d. 18. november 2013  

Ansøgningsfrist kl. 12.00 

Eva udsender ansøgningerne pr. mail til ansættelsesudvalget 

 

Torsdag d. 21. november 2013 kl. 8.30-10.00 

Udvælgelse af 4 lærere til samtale  

Planlægning af samtalerne 

 

Onsdag d. 27. november 2013 kl. 12.00-16.00 

Samtaler med ansøgerne og udvælgelse af ny medarbejder 

kl. 12.00: samtale 

kl. 12.45: samtale 

kl. 13.30: samtale 

kl. 14.15: samtale 

kl. 15.00-16.00: udvælgelse 

 


