
Referat til skolebestyrelsesmøde 
  

Dato: Tirsdag den 14. april 
 

 
Tilstede 

 
Jone Jacobsen, Nina Krarup, Torben Ricther, Kristof-
fer Madsen (Medarbejderrepræsentant), Rasmus 
Iversen (Medarbejderrepræsentant) Thomas 
Hebsgaard (pædagogisk leder udskoling) Jacob 
Mangelsen (pædagogisk leder indskoling)Eva Vils-
gaard (Skoleleder)  
 
Til punktet under holddeling deltog: Allan Glerup og 
Kurt Normann Larsen (lærere) 

 

 
Afbud  

 
 Anne Bergholt Sommer, Charlotte Hanberg,  

 

 
Referent: Jacob Mangelsen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 
Dagsorden og referat blev godkendt 

 
2. Holddeling. 
Vi har på sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med 
vedtagelse af budgettet aftalt, at bestyrelsen skal have 
information om de dele af budgettet, som vi i forhold 
til undervisningen kan ”dreje” på. Det er svært at prio-
ritere mellem dele af skolens virksomhed, hvis ikke 
man har en form for kendskab til det.  
Vi har derfor inviteret gæster til bestyrelsesmødet og 
håber at der kommer repræsentanter fra: 

 Indskolingen i forhold til brugen af holddeling 

til 2-voksneordning 

 4. årgang i forhold til ugeskema 

 7. årgang i forhold til temadage 

8. årgang i forhold til omvendt holddeling og projekt-
opgave 

 
Orientering fra 4. 7. og 8. årgang lærerne om 
hvordan man bruger holddelingstimer. Punk-
tet er på dagsorden for at klæde bestyrelsen på 
i forhold til budgetbeslutningerne. 
 

 
3. Modtagelsesklasser. 
Det er nu på plads at vi skal have 2 modtagelsesklasser 
fra næste skoleår. Det bliver det der hedder Modtagel-
sesklasse A og Modtagelsesklasse B – altså 1.-3. klasse 
og 4.-6. klasse.  
 
I den forbindelse har Eva haft kontakt med Henrik 
Vinter Olesen som er chef for kommunikationsafdelin-
gen i Børn og Unge og som desuden er forældre her på 
skolen. Henrik og Eva har lagt en plan for kommunika-
tionen i forbindelse med modtagelsesklasser på Ro-
senvangskolen og har samtidig lavet den plan som et 
pilotprojekt i forhold til kommunikation – så der skul-
le gerne være nogen fra skolebestyrelsen der ønsker 
at deltage i pilotprojektet. 

 
 
 

 
To klasser starter på Rosenvangskolen efter 
sommer. En 1.-3. klasse og en 4.-6. klasse. Det 
er vigtigt at der kommunikeres klart og tyde-
ligt til nuværende forældre. Rasmus, Jacob og 
Eva er i kommunikationsudvalget. 
 



 
4. RULL 
Som tidligere nævnt er der lavet en byrådsindstilling i 
forhold til at dagtilbuddet skal rykke ind på Rosen og 
vi skal have hele SFO på den øvrige del af matriklen. 
Der er nu en foreløbig tidsplan, som Eva præsenterer 
og hun informerer også om hvorvidt klubben skal 
have til huse på skolen. 

 

 
Eva orienterede om den forestående RULL 
proces. 
 

 
5. Orientering 
Valgfagsordning 
 
 
Uddannelsesreform 
 
 
Trafikplan 

 
Eva orienterede om kommende valgfagsord-
ning 
 
Thomas orienterede om den nye uddannelses-
reform 
 
Trafikplanen. Nina kontakter Torben, for 
sammen at rykke på sagen igen 
 

 
6. Eventuelt 
 
 

 
Jone orienterede om høring om tidlig indsat. 
Jone, Kristoffer, og Eva producere udkast til 
høringssvar. 
 
Vi skal lave princip for understøttende under-
visning. Ansvarlig: Kristoffer og Anne. 
 
Vi skal lave princip for holddeling. Ansvarlig: 
Rasmus og Charlotte 
 
Vi skal lave et princip for forældreansvar. Ja-
cob og Torben Ricther 
 

 
 


