
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24.08.10 
 
 
Til stede: Jonna Fonnesbæk, Lasse Werling, Allan Wacher Jensen, Else Marie 
Vestergaard, Jesper Skorstengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen 
(medarbejderrepræsentant), Joan Frausing (SFO-leder), Torben Frederiksen 
(administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykkegaard (pædagogisk leder). 
 
Afbud: Pernille Pennington, Rie Ollendorff, Peter Dalsgaard 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Høringssvar om strategiske rammer for specialundervisningen behandles under punkt 
7. Ellers ingen suppleringer eller ændringer. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at bemærke. 
 
3. Nyt om økonomi 
Se bilag på side 3. Bestyrelsen var tilfredse med resultatet af de økonomiske nøgletal, 
som Torben kunne bidrage med. 
 
4. Skolebestyrelsesvalg  
Skolebestyrelsen gennemgik udkast til brev til forældrene i forbindelse med 
skolebestyrelsesvalget. I brevet konkretiseres det, hvordan Rosenvangskolen forvalter 
de centrale udmeldinger. Eva retter skrivelsen til. Der var i al almindelighed enighed 
om den beskrevne proces. 
KSU (klassesamarbejdsudvalget) og sammenhængen til bestyrelsen blev diskuteret, 
og i den forbindelse de ansattes rolle. 
Det er skolebestyrelsens grundlæggende holdning, at det via KSU skal være muligt at 
engagere sig i klassens sociale liv, og der ikke skal være øget sammenhæng til det 
mere politiske arbejde i skolebestyrelsen. 
Det blev indføjet i procesbeskrivelsen, at der skal være et regulært opstillingsmøde.  
Eva opfordrede bestyrelsen til at overveje genopstilling, da det kunne skabe en 
fornuftig kontinuitet. Derudover er det op til den enkelte at opfordre andre til at opstille 
til valget. 
 
5. Status på RULL og andet byggeri 
I sidste uge var der overlevering på ombygningen i Kompetencecenter for Læsning. 
Byggeriet er underfinansieret med 400.000, der skal tager over driften i de næste år. 
Derudover er der bevilget mini-RULL-midler til inventar. 
 
Den 30. august beslutter bedømmelsesudvalget sig for hvilket projekt, der skal 
realiseres i B-bygningen i forbindelse med flytning af SFO-afdelingen på Vidtskuevej. 
Byggeriet skal konkret starte i januar og afsluttes juli 2011. 
 



Den endelige skitse til ombygning af aulaen og bygning af nyt musiklokale er vedtaget 
af skolens brugere. Projekteringen er i fuld gang, så selve renoveringen kan foregå i 
efteråret med ibrugtagning i det nye år. 
Bestyrelsen fik forelagt skitsen. 
 
6. Møder i den nuværende skolebestyrelse 
21. september – almindeligt skolebestyrelsesmøde 
26. oktober – valgaften  
02. november – møde med den nye skolebestyrelse 

  
7. Høringssvar 
Økonomitildelingsmodel for bygninger skriver Jonna et udkast til, efter hun har været til 
møde om selv samme. Udkastet rundsendes til bestyrelsen. 
Strategiske rammer for specialundervisningen. Lasse skriver første udkast til et 
høringssvar og det fremlægges og diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Status på bestyrelsens arbejde 
Skabe et overblik over politikker og principper, så status kan videregives til den nye 
bestyrelse. 
Stadig fokus på skolens hjemmeside. 
Der kan laves et idékatalog, der kan overdrages til den nye bestyrelse. Kan evt. 
indeholde, bevægelsespolitik, mobbepolitik, inddragelse af alle familier i skolens 
arbejde… 
 
9. Eventuelt 
Kvalitetsrapporten er nu toårig. Der er givet dispensation for hele kommunen.  
 
Områdechef Lotte Henriksen kommer på besøg på skolen den 08. december.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referent, Lars Lykkegaard, 25.08.10 
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