
Referat 
 
Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

 

Dato:   d. 28. januar 2014 

Tidspunkt:  kl. 17.00-20.00 

 

Deltagere:  Jone, Vibeke, Nina, Joan, Jacob, Charlotte, Else Marie, Kristoffer, Eva og 

  Torben (ref.) 

Afbud:  Olga, Dan og Lars  

 

 

DAGSORDENSPUNKT REFERAT 

Dagsorden og referat Godkendt 

Økonomi 
Vi er nu så langt med tallene 
at vi kan komme med et 
udkast til et budget, som kan 
kommenteres på mødet. Vi 
vil orientere om 
præmisserne for 
budgetlægningen og 
orientere om hvad vi kan 
lægge fast og hvad vi endnu 
ikke kan lægge fast. 

Torben og Eva gennemgik budgetudkast 2014 for skolens tre 
afdelinger: 

1. Undervisning, 
2. SFO  
3. Kompetencecenter for Læsning (KCL)  

Budgettet er tilpasset de krav, som der stilles i folkeskolereformen 
der træder i kraft 1. august 2014. 
I forhold til Musikordningen, er Skolebestyrelsens holdning at 
skolen skal bestræbe sig på, at musik fortsat skal være en 
væsentlig del af Rosenvangskolen og at ordningen skal 
redefineres i forhold til de muligheder folkeskolereformen giver. 
I forhold til hvad der skal prioriteres i 2014, kommer Eva og Jone 
med oplæg til næste skolebestyrelsesmøde. 
Der vil blive afholdt pligtige drøftelser med såvel lærerpersonalet 
som med SFO personalet. 

Bilag vedlagt. 

Parkering, cykelsti mv. 
Vi har nedsat et udvalg til at 
kigge på parkeringspladsen 
mellem kirken og skolen, 
adgangsforhold til skolen, 
cykelparkering og cykelsti 
mv. Udvalget består af 
Torben, Nina og Per Præst. 
Udvalget har været mødtes 2 
gange allerede, så vi glæder 
os til at få en orientering fra 
udvalget. 
 

Nina gennemgik projektet og de tanker og ideer som ligger til 
grund for projektet. 
Projektet omfatter blandt andet ændring af busstop, kys & kør 
bane på parkeringspladsen, ny cykelsti bagom parkeringspladsen, 
skråparkering på parkeringspladsen, cykelparkering, lys ved 
skolens multibane samt flytning af glascontainer. 
Ansøgning med tilhørende tegning sendes nu til Aarhus 
Kommune, Trafik & Veje, samt de fem rådmænd.  

Bilag vedlagt. 



Skolereformen 
Vi skal løbende forholde os 
til skolereformen. Lige nu er 
der flg. områder: 

 ”Hvordan skal børnenes 
hverdag se ud?” 
Vi har haft input-fase fra 
elever, medarbejdere og 
forældre. Vi skal have 
kommentarer til 
forældremøderne. 
Ledelsen har udarbejdet 
4 senarier som 
vedhæftes. Senarierne er 
i høring hos 
medarbejdere og elever i 
den her måned og vi vil 
gerne have kommentarer 
for jer som forældre. 

 Skolebestyrelsens rolle 
og opgave 
Vi skal skaffe os et 
overblik over hvilke 
opgaver skolebestyrelsen 
skal løse og hvornår. 

 

Eva gennemgik dokumentet’ ’Hvordan skal børnenes hverdag se 
ud’ og det gav anledning til en efterfølgende afklarende drøftelse. 
Dokumentet indeholder blandt andet fire scenarier, og 
skolebestyrelsen var fortaler for scenarie 4 og til dels 3. 
Næste step i processen frem til skolereformens ikrafttrædelse 
bliver arbejdet med, ’Hvordan skal det være, at være medarbejder 
på Rosenvangskolen?’.  
I forhold til det nye begreb ’understøttende undervisning’ 
vedlægges Danmarks Lærerforenings oplæg til hvad 
understøttende undervisning kan anvendes til. 
Når skoleåret 14/15 er i gang, vil der blive lavet nogle ’stopdage’, 
hvor der vil blive mulighed for at revurdere de beslutninger, som 
er taget; men som ikke nødvendigvis viste sig at være de mest 
hensigtsmæssige. 
I forhold til skolebestyrelsens rolle i forbindelse med 
folkeskolereformen, vil der blandt andet komme opgaver omkring 
samarbejde med ungdomsuddannelserne og foreninger i 
lokalområdet samt placering af konfirmationsforberedelse på 

skoleskemaet. På et tidspunkt kan bestyrelsen også indtage en 
holdning til lektier og endelig vil bestyrelsens rolle også indbefatte 
prioritering i 2014 budgettet, jfr. punktet ’Økonomi’. 

Bilag vedlagt 

Høringssvar 
Vi har via mail udarbejdet og 
afsendt 2 høringssvar. Er der 
yderligere kommentarer 
eller afledte opgaver? 
 

Høringsfristen er udskudt en måned.  
Jone arbejder videre med høringssvarene (”Byrådsindstilling om 
Folkeskolereformen” og ”Forslag til prioritering af RULL-midlerne i 
perioden 2014-2017”) inden de indsendes i slutningen af februar. 

Eventuelt Nina gennemgik kampagnen ’Skole+’, som Danmarks 
Idrætsforbund , Realdania og Lokale og Anlægsfonden står bag og 
som giver støtte til bedre faciliteter til idræt og bevægelse og 
giver flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skoletid og 
fritid.  
Nina undersøger mulighederne og der nedsættes efterfølgende 
en arbejdsgruppe bestående af Nina, Kristoffer og Torben samt 
lærer Lone Tolstrup, til at arbejde videre med ideen. 

 

 

 

 

 


