
Referat  
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Godkende dagsorden Godkendt 

Godkende referat Godkendt 

Økonomi Torben gennemgik økonomioplæg (komprimeret version) fra Magistraten 
for Børn og Unge, hvordan skolens økonomi er skruet sammen ift 
bevillinger og udligninger (modregninger). BILAG 1. 
Jone kom sidste gang med forslag om, at bestyrelsen vælger en blandt de 
forældrevalgte til at være særligt opmærksom på skolens økonomi. Der er 
i øjeblikket ikke forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, som har dette 
særlige fokus, og posten er fortsat vakant. 
Jone, Torben og Eva har udarbejdet et forslag til hvordan 
budgetopfølgningen for almindelige bestyrelsesmedlemmer kunne se ud. 
Torben fremlagde forslaget, som blev godkendt som fremtidig 
rapporteringsmodel. BILAG 2 
Vi har indsendt halvårsregnskab og har en forventning til årets resultat og 
tallene blev fremlagt og taget til efterretning. BILAG 2. 
 

Godkendelse af principper Rasmus og Eva har udarbejdet forslag til de to principper, som 
skolebestyrelsen er forpligtet på at have lavet allerede nu: 

 Princip om elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde 
deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den 
kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening 

 Princip om skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- 
og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler. 

Begge principper er kendetegnede ved, at det er lovstof i den nye 
skolereform, dvs. vi skal give lov til opfyldelse af undervisningspligten 
andet steds end på skolen og vi skal samarbejde. Vi har forsøgt at lave så 
enkelt og ubureaukratiske principper som muligt, da vi endnu ikke kender 
omfanget af ovenstående og gerne vil sikre, at det er muligt at prøve sig 
frem. Principperne blev godkendt.. BILAG 3 og 4.  
 
Godkendelse af forretningsorden 
Jone har rettet vores forretningsorden, så den passer til vores nye 
virkelighed. Forretningsordenen er vedhæftet som bilag og blev 
godkendt. BILAG 5.  

 
Besøg i undervisningen 
Der blev på sidste møde talt om, at det kunne være givtigt for de 
forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen at komme på besøg i 
undervisningen. Jone har været det og Jakob har været på rundvisning 
med information.  
Jone, Jakob og Nina vil gerne besøge undervisningen, og kontakter 
kontoret forud for besøg. Det tilskyndes at de giver en tilbagemelding til 
både lærer/pædagog samt skoleledelse. 
 
 

  



Arbejdet i skolebestyrelsen Vi aftalte på sidste bestyrelsesmøde, at vi ville arbejde videre med de fire 
overskrifter, som Jone og Eva havde foreslået. Kristoffer kom med endnu 
en overskrift, så nu er der fem overskrifter: 

 Rosenvangskolen skal være førstevalget i lokalområdet 

 Vi skal turde gå efter intentionerne i den nye skolereform 

 Vi vil være gode til at kommunikere og involvere 

 Skolebestyrelsen skal være engageret, synlig og til stede 

 Vi vil sikre kvalitet på skolen og herunder gode miljøer for alle  
 
Vi skal bruge en times tid på at finde handlinger/aktiviteter, der 
underbygger overskrifterne. Når timen er til ende skulle vi gerne have en 
mængde gode ideer til, hvad skolebestyrelsen helt konkret vil arbejde 
med og alt efter iderigdommen har vi måske også nået at prioritere, hvad 
vi vil starte med at arbejde med. 
 
Ovennævnte øvelse gav følgende underpunkter til de fem overskrifter: 

 Rosenvangskolen skal være førstevalget i lokalområdet 
o Projekter med ’naboerne’ = sprede budskabet 
o Kommunikere med børnehaver 
o Tiltrække fritidsaktiviteter 
o Fortælle om succeserne – brede budskabet om den gode 

skole 
o Være igangsættere på aktiviteter uden for skoleregi  
o Besøge dagtilbud – forældremøde 
o Være til stede og informere på intra – aften i efteråret 
o Åbne mulighederne – skole for alle 
o Kommunikere hvad vi er gode til 
o Undersøge hvorfor nogen vælger privatskole 
o Skolen skal have en tydeligere profil (logo – skilte – 

visuelt mere tydeligt hvem vi er) 
o Pressemeddelelser om spændende ting der sker på 

skolen 
o Gennem samarbejde med lokale klubber/virksomheder få 

fortalt historier om Rosenvangskolen 
o Gøre mere af de vi kan se der virker 
o Spørge børn/forældre/personale 

 Vi skal turde gå efter intentionerne i den nye skolereform 
o Hjælpe skoleledelsen med at kommunikere ledelsens 

fokus 
o Udfordre vanetænkning, støtte initiativer/tiltag 
o Bakke op omkring ’skolens’ beslutninger og tiltag 
o Løbende status på hvordan det går med implementering 

(på intra) 
o Forholde os til undersøgelser 
o Se den i praksis 
o At vi i talesætter reformen positivt 
o Høje mål for de fysiske rammer – hvordan bruges de til 

mere/bedre 

 Vi vil være gode til at kommunikere og involvere 
o Udarbejde en overordnet kommunikationsstrategi 
o Lave kommunikationsårshjul 
o Bruge intra – lave fortællinger  
o Bruge intra aktivt 
o Mere aktive og informerende på hjemmesiden 
o Medvirke til kommunikation udad til  
o Debatforum 
o Udarbejde praksisfortællinger fra et forældreperspektiv 

som deles med resten af forældrene 
o Deltage i skole-hjem arbejde 



o Diskutere og evt. revidere princip for sponsor + 
forældrearbejde 

o Involvere forældre udenfor skolebestyrelse i forskellige 
tiltag 

o Skolebestyrelse laver arrangementer med elever (møder 
elever fra andre årgange end egne børn) 

 Skolebestyrelsen skal være engageret, synlig og til stede 
o At turde kommunikere holdninger 
o Deltage i introaften i efteråret 
o Informationsmøder 
o Deltage i 0. Klasse / intro 
o Forældreintroduktion 
o Skolebestyrelsesmedlemmer kommer og præsenterer 

skolebestyrelsesarbejdet til forældremøder 
o Skolebestyrelsesmedlemmer er jævnlige gæster på 

skolen i dagligdagen 
o Deltagelse i undervisningen 
o Arrangere dialogmøder 
o Spørg bestyrelsen på intra 
o Kortere vej til kommunikation med forældrene – ansigter 

på forældreintra 
o Udarbejde praksisfortællinger fra et forældreperspektiv 

som deles med resten af forældregruppen 
o KSU – intro 
o Skolebestyrelsesbod til Sensommermarkedet 
o Fodboldhold til Sensommermarkedet 

 Vi vil sikre kvalitet på skolen og herunder gode miljøer for alle  
o Sponsorater 
o Skolebestyrelsen skal aktivt søge ekstra midler, fonde 

m.m. til at opgradere alt fra inventar til 
omklædningsfaciliteter 

o Bruge lokalerne på nye måder – opfordre hertil 
o Diskussioner om økonomiske prioriteringer – maling eller 

mandskab 
o Ansætte gode folk 
o Faste tilsynspunkter med rundvisning og interview 
o Opstille mål, følg op 
o Spørg elever og personale hvad der kan blive bedre  
o Have fokus på børnenes trivsel i Skolebestyrelsesarbejdet 
o Følge op på, om tiltag efterleves og om de fungerer 
o Kommunikere fag ud til forældre og elever 

Eventuelt - 

 

  



 

BILAG 1 

Decentralisering 

– lokalt råderum

Økonomisk, faglig, administrativ og personalemæssig 

decentralisering

Det betyder, at ledelsen har ansvar for den samlede 

økonomi. Dette økonomiansvar indebærer: 

• Ansvar for det samlede budget i den organisatoriske enhed 

– Ikke for den enkelte budgetpost

• Ikke særskilte bevillinger til løn og øvrig drift.

• Mulighed for overførsel mellem årerne

• Ansvar for at nødvendige betalinger og direkte økonomiopgaver 

udføres 

• Ansvar for at overholde formalia omkring konteringer, bestillinger 

m.m.

Hvordan beregnes skolens 

budget?

Overblik over de væsentligste poster i en skoles 

budget:

Herudover forskellige mindre budgetudmeldinger.

Budgettype Budgetpost
Beløb 
(mio. kr.)

Grundbudget Børnehaveklasser 1,0

Normalundervisning 1.-10. kl. 11,2

Garantiressourcer 1,0

Ledelse og administration 2,1

Bygninger Rengøring 1,7

Energi 1,0

Svømmehal 0,3

Øvrig bygningsdrift 1,4

Specialundervisning Støttecenter 1,4

Specialklasser betalingsbudget 2,3

Enkeltintegrerede elever 0,3

Praktisk medhjælp i alm. klasser 0,3

Specialklasser - lærere 9,1

Specialklasser - pædagoger 5,0

DSA Sprogstimulerende støtte - § 5 stk. 7 1,2

Opgavebestemt ressource 0,4

I alt 39,7

Normalundervisning 

1.-10. klasse (1/3)

• Tildeles som beløb pr. elev. på baggrund af 

indskrivningstallet den 5/9 foregående år. 

• Ca. 778 mio. kr. i 2013

• Budgettet efterreguleres for indskrivningen i det nye 

skoleår.

• Beløb pr. elev for 8.-10. kl. er 15% højere end beløb pr. 

elev for 1.-7. kl. pga. det højere antal undervisningstimer. 

• Beløb pr. elev tilpasses hver år til den gældende 

budgetramme.

– Beløb pr. elev 1.-7. klasse 2013: 31.363 kr. 

– Beløb pr. elev 8.-10. klasse 2013: 36.206 kr.



Normalundervisning 

1.-10. klasse (2/3)

• Beløb pr. elev er en smule forskelligt fra skole til skole

• Det skyldes at beløb pr. elev tilpasses efter 

gennemsnitslønnen for undervisningspersonalet på den 

enkelte skole.  

• Det betyder, at skoler med en høj gennemsnitsløn-udgift

vil modtage et  højere beløb pr. elev. Skoler med en lav 

gennemsnitsløn-udgift vil modtage et lavere beløb pr. 

elev.

• Dette sker for at tage højde for forskelle i lærernes 

anciennitet samt forskelle i andelen af 

tjenestemænd/overenskomstansatte på skolerne.
Forskelle i beløb pr. elev

Højeste Gennemsnit Laveste

1.-7. kl. 33.216 31.363 30.423

8.-10. kl. 38.345 36.206 35.121

Normalundervisning 

1.-10. klasse (2/3)

• Garantiressourcer:  

– Tildelingen af budgettet gennem beløb pr. elev tager ikke højde for, at 

nogle  skoler af demografiske årsager er nød til at oprette mange små 

(dyre) klasser.

– For at sikre at alle skoler tildeles tilstrækkelig 

normalundervisningsmidler til, at de som minimum kan efterleve 

Undervisningsministeriets minimumstimetal pr. klasse, tildeles de 

såkaldte garantiressourcer. 

– Det garanterede ressourceniveau udregnes for de enkelte klassetrin på 

de enkelte skoler. En skole får dog alene tildelt midler, hvis den via 

beløb pr. elev samlet set på alle klassetrin får tildelt færre ressourcer 

end det garanterede ressourceniveau .

– Skifter fra år til år hvilke skoler der modtager. 

– 12 skoler modtager i forskelligt omfang garantiressourcer i 2013.

Børnehaveklasser

• Central klassedannelse (i dialog med skolerne)

• Klassebaseret tildeling – dvs. der uddeles hovedsageligt 

budget efter hvor mange klasser skolerne har.

• Mindre beløb tildeles ud fra antallet af elever i 

børnehaveklasserne

• I gennemsnit ca. 450.000 kr. pr. børnehaveklasse.

• Samlet budget til børnehaveklasser er ca. 60 mio. kr. 

(ekskl. heldagskolerne).



Tildelingskriterier Beløb 

Budget efter børnetal 8,5

Ledelse 1,2

Udsatte børn 0,5

Børn med vidtgående handicap 2,4

De decentraliserede H-midler 2,0

I alt 14,7

Overblik over de væsentligste poster i et 

SFO-budget:
RVSK

2014

Budget efter børnetal

• Tildeles som beløb pr. barn på baggrund af indskrivningstallet

den 1/9 foregående år. 

• Ca. 310 mio. kr.

• Budgettet efter-reguleres ved regnskabsafslutning på 

baggrund af den faktiske indskrivning i løbet af budgetåret. 

• Beløb pr. barn for børn i 4. kl. udgør 64% af beløb pr. barn til 

børn i 0.-3. kl.

• Beløb pr. barn tilpasses hvert år til den gældende 

budgetramme.

– Beløb pr. barn i 0.-3. kl. 2013: 25.571 kr.

– Beløb pr. elev i 4. kl. 2013: 16.366 kr.

 

  



BILAG 2 

Rosenvangskolen Nøgletal 2014

Note Budget 01-05-2014 01-08-2014 01-11-2014 31-12-2014

UNDERVISNING

Budget (årsbevilling + ekstra bevillinger) Mio. kr. 32,8               33,2               33,2               33,2               33,2               

Driftsudgifter forventet i alt Mio. kr. 34,0               34,3               34,9               34,9               34,9               

Elevtal 31/12 1     Elever 638                652                642                642                642                

Driftsudgifter pr. elev Kr. 53.307           52.638           54.393           54.393           54.393           

Klassekvotient 2     Elever/klasse 23,6               24,1               22,9               22,9               22,9               

Lærere, årsværk 3     Lærere (LIS) 51,5               49,0               53,0               53,0               53,0               

KCL

Budget (årsbevilling + ekstra bevillinger) Mio. kr. 7,9                7,9                7,9                7,9                7,9                

Driftsudgifter i alt Mio. kr. 7,9                7,8                7,9                7,9                7,9                

Konsulenter, årsværk 3     Konsulenter (LIS) 10,0               10,0               10,0               10,0               10,0               

SFO
Budget (årsbevilling + ekstra bevillinger) Mio. kr. 8,5                8,5                8,4                8,4                8,4                

Driftsudgifter i alt Mio. kr. 9,0                8,8                8,4                8,4                8,4                

Børnetal 31/12 4     Indskrevne børn 200                288                272                272                272                

Driftsudgifter pr. barn Kr. 44.750           30.451           30.919           30.919           30.919           

Pædagoger, årsværk 3     Pædagoger (LIS) 16,0               19,5               16,9               16,9               16,9               

Note

1  Tallet i budgetkolonnen er udtryk for det forventede antal indskrevne elever ultimo 2014

2  Tallet i budgetkolonnen er udtryk for den forventede klassekvotient ultimo 2014

2  Pr. 1/8-2014 har vi startet 3 børnehaveklasser mod forventet 2 børnehaveklasser

3  Tallene i budgetkolonnen er udtryk for det forventede antal årsværk ultimo 2014

4  Tallet i budgetkolonnen er udtryk for det forventede antal indskrevne børn ultimo 2014

Fremskrivninger pr.

 



 

BILAG 3 

 

Princip om elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde deres 
undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller 
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. 
 
Hvis man som forældre ønsker, at ens barn skal opfylde sin undervisningspligt ved 
deltagelse i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse 
skal man rette henvendelse til ledelsen. Den endelig beslutning herom ligger hos 
ledelsen. 
 
Beslutningen tages på baggrund af flg. principper: 

 at det er fagligt og socialt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke 
deltager i den almindelige undervisning  

 at fritagelsen fra den almindelige undervisning sker på tidspunkter i løbet af 
skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt kan finde sted.  

 at fritagelsen om muligt ligger i tiden til valgfagstimerne eller i den tid, der er 
afsat til understøttende undervisning.  

 at fritagelsen som udgangspunkt er tidsbegrænset 
 
 

Princippet er vedtaget i skolebestyrelsen d. 23. september 2014 

  



BILAG 4 

 

Princip om skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt 
musikskoler og ungdomsskoler 
 
Når skolen indgår samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt 
musikskoler og ungdomsskoler skal samarbejdet understøtte skolens virke ved fx: 

 at styrke elevernes faglige udbytte  

 at fremme elevernes trivsel 

 at skabe kobling mellem teori og praksis 

 at understøtte opfyldelse af 95% målsætningen 
 
Den enkelte underviser aftaler selv samarbejde, når der er tale om enkeltstående og 
kortvarige forløb. Skolens ledelse indgår større og bindende samarbejdsaftaler. 
 
 
Princippet er vedtaget i skolebestyrelsen d. 23. september 2014 

  



BILAG 5 

 

FORRETNINGSORDEN FOR 

SKOLEBESTYRELSEN PÅ ROSENVANGSKOLEN 
§ 1. Bestyrelsens sammensætning  

Skolebestyrelsen består af 5-7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 

elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til  to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles 

repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsud- 

dannelsesinstitutioner. 

Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. 

Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. 

Deltagelse fra skolens ledelse 

Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 

Skolelederen er tillige sekretær for skolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. 

SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret med mindre vedkommende ikke ønsker 

det 

§ 2. Valg af formand og fastsættelse af forretningsorden 

På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en formand og en næstformand blandt de 

forældevalgte medlemmer, og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2. Forretningsordenen kan ændres på et ordinært møde, når der i forvejen er udsendt et skriftligt 

formuleret forslag herom. Ændringsforslag, der strider mod vedtægt for styrelse af Århus Kommunes 

skolevæsen, kan ikke behandles. 

§ 3. Valgperiode 

Forældrerepræsentanternes, herunder stedfortrædernes, valgperiode er 4 år regnet fra 1. august det år, 

valget afholdes.  

§ 3. Udvalg og arbejdsgrupper 

Skolebestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, der refererer til skolebestyrelsen. 

§ 4. Planlægning af bestyrelsens arbejde 

Skolebestyrelsen laver en mødekalender, der gælder for et helt skoleår ad gangen. Skolebestyrelsens 

møder har faste punkter, der tilstræbes at være med ved alle møder. Punkterne er: 

1. Godkende dagsorden 

2. Godkende referat 

3. Eventuelt  

4. Næste møde 

 

Stk. 2. Skolebestyrelsen afholder i øvrigt møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst tre 

medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden. 



Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 

§ 5. Dagsorden 

Formanden udsender dagsordenen og bilag til skolebestyrelsesmøderne senest 7 dage før mødets 

afholdelse - omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen. 

Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14  dage 

før mødets afholdelse. 

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet 

indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal 

behandles på mødet. 

Stk. 3. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i enkelte punkter. 

§ 6. Afholdelse af bestyrelsesmøder 

Formanden åbner og leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger mødet under formandens 

ledelse en dirigent. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.  

Stk. 2. Skolelederen indkalder til det første møde i den nyvalgte bestyrelse, og den af 

forældrerepræsentanterne, der er ældst af alder, leder mødet indtil formanden er valgt. 

§ 7. Tavshedspligt 

Skolebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og 

tavshedspligt. Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsesmedlemmerne underskriver en 

tavshedserklæring. 

§ 8. Beslutningsdygtighed 

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at 

forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende. 

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 4. Skriftlig afstemning kan forlanges af formanden eller af mindst tre af medlemmerne. 

Stk. 5. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. 

Stk. 6. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, 

der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 

  



§ 9. Referat og beslutningsprotokol 

Der tages referat af bestyrelsens møder. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været 

til stede. I hvert referat føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. Referat og beslutningsprotokollen 

underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

Stk. 1. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet tilføje protokollen sin 

opfattelse. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og få dem medsendt 

bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 

Stk. 3. Skolens leder eller lederens stedfortræder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne 

bestyrelsens protokol. 

Stk. 4. Der udsendes referat og beslutningsprotokol  til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter 

mødet. Medlemmerne har 3 dage efter modtagelsen til at komme med ændringer til referatet. 

Umiddelbart efter godkendelsen sørger skolens leder for at referatet placeres på skolens hjemmeside. 

§ 10. Årligt informationsmøde 

Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældre til et fælles møde til drøftelse af skolens 

virksomhed og skolebestyrelsens arbejde. På dette møde behandles ligeledes årsberetningen.  

 

Denne forretningsorden er vedtaget af skolebestyrelsen på Rosenvangsskolen i et ordinært møde 23 

september 2014. 

 


