
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 04.11.14 

Afbud: ingen  

Til stede: Jone Jacobsen, Torben Richter, Anne Sommer, Charlotte Handberg, Jacob Mangelsen, Nina 

Krarup, Kristoffer Madsen, Rasmus Iversen, Eva Vilsgaard, Lars Lykkegaard  

Marie er efter mange overvejelser trådt ud af skolebestyrelsen. Bestyrelsen (…den bedste i længe) 

suppleres ikke. 

 

Dagsorden godkendt 

Referat godkendt 

Formanden taler om: 

Forretningsorden - rettelser 

Der er slettet følgende passus i §9 i forretningsorden: referatet underskrives ikke 

umiddelbart efter endt møde. 

”Mudrede høringssvar” – kan vi gøre det anderledes? 

Når der skal afgives hørringssvar af den ene eller den anden karakter, er det mest optimalt, 

hvis svaret behandles på et bestyrelsesmøde. Det kan være problematisk, hvis der via mails 

skal opnås konsensus.  

Det kan med fordel være praksis, at et enkelt af bestyrelsesmedlemmerne eller et mindre 

udvalg kommer med et udkast til hørringssvar, som kan danne udgangspunkt for en 

diskussion. 

Der er mulighed for mindretalsudtalelser. Eller bestyrelsen kan udbrede flere nuancer, 

fremstille mange synspunkter – frem for at give et entydigt svar. 

Hvordan gør vi med budgettet? 

Skolebestyrelsen får fremlagt et minimumsbudget, når diskussionen om skolens budget skal 

foretages. Et minimumsbudget der skal forstås som de årlige udgifter, der skal afholdes. 

Derefter vil der være en sum til forvaltning, som skolebestyrelsen kan prioritere i. 

Bestyrelsesmedlemmerne overvejer til næste møde, om der kunne være en, der skulle være 

tættere på økonomien – altså bliver ”ordfører” på området. 

MOT 

Lars orienterede om MOT og der var spørgsmål fra bestyrelsen. 

 



Arbejdet i skolebestyrelsen  

1: Kvalificeret deltagelse i undervisningen: Rasmus, Nina, Jone 

2: Kommunikationsstrategi: Jacob, Torben, Anne 

3: Diskussion og evt. revision af princip om forældrearbejde og sponsorer: 1-2 medlemmer 

4: Planlæg dialogmøde: Jone, Eva 

5: Medarbejdertrivsel + elevtrivsel: Kristoffer, Charlotte, evt. 1 mere 

Grupperne skal selv påbegynde arbejdet. Det forventes, at arbejdet kan være afsluttet i dette skoleår. 

Bestyrelsen kan deltage i undervisningen for at komme i dialog med elever og lærere. Det er fabrikeret fire 

spørgsmål i retning af erfaringer med skolereformen, så besøgene kan blive ensartede. Dermed kan 

tilbagemeldingen til skolebestyrelsen være anvendelig – uanset hvilket bestyrelsesmedlem, der har været 

på rundtur i undervisningen. Det giver også bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at få kendskab til skolen 

– ud over de hjørner, hvor de selv har børn. Besøgene afvikles på én dag inden jul. 

Erfaringerne bringes videre til alle forældre for at give ”en historie og et øjebliksbillede fra 

Rosenvangskolens hverdag”. 

Det kan også give den effekt, at skolebestyrelsesmedlemmerne kan blive et kendt ansigt internt på skolen 

blandt elever og medarbejdere. 

Gruppen, der arbejder med bestyrelsens kommunikation, vil lade deres overvejelser indgå i skolens 

samlede kommunikationsplan. Kommunikation er et indsatsområde indskrevet i den lokale udviklingsplan 

(LUP). 

På bestyrelsesmødet 16. december kommer der en tilbagemelding fra gruppen, der arbejder med besøg i 

undervisningen og dialogmødet. 

 

Ansættelse af nye ledere 

Eva orienterede om ansættelse af ny ledelse og i den forbindelse ny ledelsesstruktur. 

Bestyrelsesmedlemmerne kom med kommentarer til planen og henledte Evas opmærksomhed på 

forskellige fokusområder. 

Eva spørger bestyrelsen for at afsøge, om de ligger inde med ideer til, hvilke ledelseskvaliteter, skolen 

eftersøger til de to nye stillinger. 

Skolens forskellige medarbejdergrupper spørges også. 

Eva fik opbakning af skolebestyrelsen til ny ledelsesstruktur og overvejelser om ansættelsesprocessen. 

04.11.14 - LL 


