
Referat til skolebestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag d. 26. August 2014 

Til stede Anne Bergholt Sommer, Charlotte Hanberg, Jacob Mangelsen, Jone 
Jacobsen, Nina Krarup, Torben Ricther, Kristoffer Madsen (Medar-
bejderrepræsentant), Rasmus Iversen (Medarbejderrepræsentant), 
Joan Friis Frausing (SFO-leder), Eva Vilsgaard (Skoleleder) 

Afbud Marie Laursen 

Referent: Lars Lykkegaard 27/8-14 

1.  Godkendelse af dagsorden 

og referat 
Der var ikke yderligere punkter 

2.  Konstituering af skolebe-

styrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig med Jone Jacobsen som 
formand og næstformand Jacob Mangelsen 

3.  Introduktion til skolebe-

styrelsen  
Jone gennemgik formalia for skolebestyrelsens virke. Se 
bilag. 
 
Nye medlemmer underskrev en tavshedserklæring. 
 
Forretningsordenen skal revideres, så den stemmer 
overens med praksis for bestyrelsens arbejde 
 
Det indskrives i forretningsordenen, hvordan eksterne 
partnere kan indtræde i skolebestyrelsen. 

 

4.  Introduktion til Rosen-

vangskolen 

Eva gav bestyrelsen et overblik over det organisatoriske 
landskab i og omkring Rosenvangskolen. Derudover fo-
retog Eva en lyn-gennemgang af skolereformen. 

 

5.  Principper ifm. skolere-

formen 
Vedtagelse af princip for  



 

 Elevernes adgang til i begrænset omfang at op-
fylde deres undervisningspligt ved at deltage i 
undervisning i den kommunale musikskole eller 
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening  

 
 

 Skolens samarbejde med lokalsamfundets for-
enings- og kulturliv samt musikskoler og ung-
domsskoler  

 

Henlægges til næste møde. Arbejdsgruppen bestående 
af Eva og Rasmus fremlægger en tekst, der sendes ud til 
skolebestyrelsesmedlemmerne i god tid til næste møde. 
 

6.  Diskussion af mål for sko-

lebestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen godkendte mødeplanen. Efter en mindre 
rettelse blev datoerne for møderækken i indeværende 
skoleår vedtaget. 
 
Skolebestyrelsen fik beskrevet hvordan de forældrevalg-
te tidligere har fået kendskab til skolens økonomi. Det er 
svært at overskue, da skolernes økonomistyring er noget 
anderledes end i private foretagender. 
Der træffes beslutning og fremtidig procedure på næste 
møde. 
Der afholdes for skolebestyrelsesmedlemmer økonomi-
formøde før næste møde med skolens administrative 
leder, Torben Hoberg Frederiksen. 

På næste bestyrelsesmøde lægges målet for arbejdet i 
det kommende år fast. Jone og Eva fremlagde og moti-
verede forslag til emner. Forslag fra andre tages med på 
næste møde, hvor der foretages en brainstorm. 

7.  Næste møde og eventuelt 
Eva orienterede om ansættelsesprocedurer for to ledige 
lærerstillinger.  

 

 


