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Referat af skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

4. april 2019 

 

Til stede 

Carsten Busk, Jan Løhmann Stephensen, Jone Jacobsen, Nina Krarup, Eva Vilsgaard, Jørgen Agger og 

Thomas Hebsgaard (ref.) 

 

Fraværende 

Anne Kjærhus Mortensen, Anne Bergholt Sommer, Betinna Ehlig, Kristoffer Madsen, Rasmus Iversen, Jacob 

Mangelsen 

 

 

Godkendelse af  

• Dagsorden 

• Referat 
 

Kommunikation til Forældre-
intra 
 

Referat af sidste møde godkendt. 
Dagsorden godkendt. 
 
 
Jan skriver om mødet til Forældre-intra. 

Nyt skoleår Regnskabsafslutning for kalenderåret 2018 
Gennemgang af regnskabet: Overskuddet er mindre end forven-
tet blandt andet på grund af manglende kompensation for løn-
stigninger, færre indtægter i KCL og refusioner, der ikke er i 
regnskabet for 2018 og højere lønudgift end budgetteret. Biblio-
teket har ikke haft så store udgifter som forventet, fordi det en 
længere periode var pakket ned. 
SFO: Lidt flere indskrevene børn end forventet og også lidt flere 
udgifter til inventar og materialer. 

 
Budget for kalenderåret 2019 

Vi får to børnehaveklasser med omkring 48 elever, 5 modtagel-
sesklasser, 2 specialklasser på mellemtrin og en specialklasse i 
udskolingen. Der vil forventeligt være en mindre udgift til ledelse 
pga. centralisering af de administrative fællesskaber. Der mang-
ler en afklaring af evt. elevafgang mellem 7. og 8. klasse. 
SFO: Vi planlægger efter at 100% af eleverne i 0. og 1. klasse 
og 95% i 2. og 3. går i SFO. 
Bestyrelsen godkendte budgettet. 

 
Lektionsfordelingsplan 

Der er nye regler omkring valgfag, kortere skoledage i indskolin-
gen, konvertering af understøttende undervisning til 2-lærerti-
mer på mellemtrin og udskoling. Ministeriet har et vejledende 
timetal, som vi vælger at følge. 

 
Klassesammenlægninger 
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De tre nuværende 8. klasser slås sammen til to 9. klasser. Vi 
har aftalt en proces, hvor vi inddrager elever og forældre. De 
nye klasser træder i kraft 1. juni. 
Beslutning og proces meldes ud umiddelbart efter påskeferien. 

 
Specialklasser 

Skolen skal fra det kommende skoleår have et specialtilbud for 
udskolingselever med ordblindhed og 2 specialklasser, der også 
tager udgangspunkt i ordblindhed. 

 

Principper Gennemgang af udkast fra Rasmus og Eva. Enkelte kommentarer. 
Principperne er herefter vedtaget. Drøftelse omkring hvordan vi kom-
munikerer på intra og det kommende system, Aula. 

Suppleringsvalg og ny for-
mand 

Mads Balle Christensen er valgt ved fredsvalg. Carsten valgt til for-

mand og tiltræder 1. august HIP HIP HURRA      . Bestyrelsen vælger 

ny formand om et år. 

RULL Det indvendige arbejde er nu slut. Der er taget hul på arbejdet med 
udearealerne. Der kommer en proces, hvor der skal tages stilling til re-
novering af udeområderne inden for det budget, som er til rådighed. 

Orientering om konsekvenser 
af budgetforlig og andet 

Eva orienterer kort om: 

• Administrative fællesskaber træder i kraft fra 1. august 

• Ny dagtilbudsleder for et samlet dagtilbud i Viby-Rosenvang er 
startet 

• Ny klubleder for et samlet klubtilbud i Viby-Rosenvang er startet 

• Udlicitering af ”De grønne områder” 

• Aula 

 


