
Referat 
 
Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

Dato:   d. 16. december 2014 

Tidspunkt:  kl. 17.00-20.00 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tid Emne     Ansvarlig  

_______________________________________________________________________________________ 

17.00-17.15 Godkende dagsorden    Jone 

 Godkende referat 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

17.15-17.45  Arbejdet i skolebestyrelsen    Jone 

 Vi skal have tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne. Vi ved at flg. grupper har været i aktion: 

 Dialogmøde – Jone og Eva har talt med Carsten Obel og har sendt artikel ud – nu 

mangler vi blot at fastsætte en dato og få inviteret  

Ref.: Carsten Obel vil gerne deltage og tale om robusthed. 

Jone om KSU’ernes rolle 

Opfordring til at alle ksu-medlemmer deltager og åbent for alle andre. 

At invitere Carsten Obel signalerer en bestyrelsesholdning om det væsentlige i robusthed 

og rummelighed. 

 Besøg i undervisningen – Jone og Nina har været på besøg i klasser en hel mandag og 

har efterfølgende været mødtes til diskussion af, hvad der kan og skal sendes ud 

efterfølgende 

Ref.: Nina og Jone o pfordrer til at bestyrelsen gennemlæser og kommenterer 

beskrivelsen af besøgsdagen mhp udgivelse 

 Synlighed – Jone, Nina og Jacob deltog i Lars’ afskedsreception og Jone holdt tale til 

personalet ved den årlige julefrokost 

Ref.: Bestyrelsens initiativer er i høj grad blevet værdsat af personalet og har medvirket 

til at gøre bestyrelsen synlig. Bestyrelsesrepræsentanterne vil gerne gentage besøget på 

et senere tidspunkt. 

_______________________________________________________________________________________ 

17.45-18.00 Budget 1     Torben og Eva 

Torben præsenterer vores ”regnemaskine”, som vi efterfølgende skal bruge i forbindelse med 

budgetprioriteringer. Eva præsenterer de områder, vi traditionelt har brugt lærertimer på. 

Ref.:  

______________________________________________________________________________________ 

18.00-18.30 Spisning 

 _______________________________________________________________________________________ 



18.30-19.30 Budget 2     Jone og Eva 

Vi arbejder med forskellige prioriteringer i forhold til budgettet og ser hvilke konsekvenser det 

giver – i bedste fald kan bestyrelsen komme med anbefalinger til ledelsen i forhold til et budget 

for kommende skoleår. 

_______________________________________________________________________________________ 

19.30-19.55  Ansættelse af nye ledere    Jone og Eva 

D. 15. december er der ansøgningsfrist, så vi kan på mødet oplyse hvor mange, der har søgt 

stillingerne – ligesom vi kan fortælle om forløbet indtil nu med besøg af potentielle ansøgere. 

Procesplanen er udsendt, så man kan orientere sig om, hvornår hvad sker. 

 Kristoffer, Rasmus og Eva har udarbejdet opgaver til ansøgerne og forsøgt at indkredse 

væsentlige emneområder til samtalerne. Det vil blive præsenteret.  

Endelig vil vi kigge på bestyrelsens rolle i forhold til ansættelser. 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

19.55-20.00 Eventuelt 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Yderligere information og kommentarer:  

 

Bilag: 

 

Jone Jacobsen og Eva Vilsgaard 
Bestyrelsesformand           Skoleleder 


