
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011 
 
 
Til stede: Torben Underlin, Lasse Werling, Jone Jacobsen, Else Marie Vestergaard, 
Jesper Skorstengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen 
(medarbejderrepræsentant), Joan Frausing (SFO-leder), Torben Frederiksen 
(administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Jonna Fonnesbæk, Tina Nordby 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at tilføje. 
 
3. Afslutning af besparelsesdiskussionen 
Eva orienterede om, hvad holddelingslektionerne bruges til på de forskellige årgange 
lige pt. Hvad de faglige og pædagogiske argumenter er for at holddeling har sin 
berettigelse. 
Sidste år lanceredes projektet om ”Guldskolen”. Siden da er vi ramt af voldsomme 
besparelser, så betingelserne og udmøntningen er anderledes. Projektet bliver altså 
forandret. Eva sammenfatter en skrivelse til forældre, personale og andre 
interessenter, hvor ændringerne beskrives.  
Senere vil der blive gjort rede for den konkrete betydning af besparelserne for 
implementeringen af minimumstimetallet.  
Skolebestyrelsen tilkendegav, at den er klædt på til debatten med forældre om 
baggrunden og udmøntningen af besparelserne. 
Skolebestyrelsen tilkendegav, at baggrunden for og konsekvenser af skoleledelsens 
besparelsesoplæg nu er tilstrækkelig uddybet. 
 
4. Forslag til budget 
Torben Frederiksen viste rundt i budgettet for indeværende regnskabsår i overordnede 
termer. Der blev redegjort for, hvordan der bespares i forhold til regnskabet for 2010. 
Se vedlagte bilag. 
Udlicitering af rengøringsområdet blev diskuteret. 
Efter endt gennemgang havde bestyrelsen ikke indvendinger eller forslag til ændringer. 
Herefter går budgettet til vedtagelse på næste møde. Jone kontakter Jonna, der 
varetager området om regnskab og budget for bestyrelsen mhp. en forberedelse af en 
indstilling til næste møde. Modellen for arbejdet med det detaljerede budget fastholdes. 
Før bestyrelsesmøderne gennemgår Torben Frederiksen tallene på et formøde med en 
forældre- og en medarbejderrepræsentant. Andre fra bestyrelsen er naturligvis 
velkommen. Derudover får alle tilsendt en oversigt over den samlede bevilling. 
 
 
 
 



 
5. Ekstern kommunikation  
Ud fra Jones forslag til ekstern kommunikationsplan var der dialog om, hvordan vi 
bedst får kommunikeret til skolens interessenter. Der kom flere forslag til tilføjelser, 
som Jone noterede. Det endelig forslag vedlægges referatet som bilag. 
 
Der har været en henvendelse til Rikke Cilja om hjælp til grafisk identifikation for 
Rosenvangskolen. Det beløber sig til omkring kr.15.000. Har vi brug for branding? Kan 
nyt logo og brevpapir gøre en forskel? Kan vi sende et signal til brugerne om en 
tidssvarende skole? 
Skolebestyrelsen takkede ja til et møde med Rikke, hvor der træffes en beslutning om 
tilbuddet ud fra en gennemgang af ideer og forslag.  
 
6. Profil, mål og principper 
Else Marie har fået et overblik over politikker og principper. Hvordan gør vi det skriftlige 
arbejde synligt? Det nyeste materiale – fra efter 2007 – holder stadig sin aktualitet, så 
det kan offentliggøres umiddelbart på hjemmesiden, hvorimod ældre materiale bør 
gennemarbejdes. Torben Frederiksen redigerer hjemmesiden.  
Forslag til videre arbejde med skolens principper: Princip for skole-hjemsamarbejde og 
lejrskole temasættes af skolebestyrelsen. Eventuelt kan der sættes et arbejde i gang 
med at se på strategi for antimobning og skolens ordensregler. 
Else Marie og Eva laver til kommende møde en køreplan for, hvordan vi griber 
principarbejdet an. 
 
7. Dialogmøde 
Brainstorm over forslag til emner: 

• Faglig læsning – altså læsning i andre fag en dansk – er et stort emne for 
tiden. 

• Hvad vil det sige at støtte sine børn i skolegangen? 
 
Mødet planlægges til august 2011. 
Jesper og Eva står for indholdssiden og præsenterer et bud på indholdet på 
dialogmødet på bestyrelsesmødet den 31. maj. 

 
8. Politisk arbejde i skolebestyrelsen 
Bestyrelsen fejrede de tidligere sejre fx at bestyrelsen var med til via et høringssvar at 
få ændret Rosenvangskolens placering i byens styringsområder. RULL-arbejdet har 
også været i bestyrelsens afgørende hænder. 
 

Gode ideer til kommende sejre: 
• Fysisk synlig SFO 
• Gøre gymnastiksal til et forbedret bevægelsesrum 
• Cykelstier på resten af Rosenvangsallé og på Vilhelm Becks Vej 
• Sørger for at politikkerne sætter ordentlige økonomiske rammer til rådighed 

 
 
 
 



 
 

9. Meddelelser 
Eva orienterede om hvordan vi vil benytte de nye lokaler i B-bygningen, og hvordan 
processen bliver med personalet. 
Alle RULL-projekter holder tidsplanen, hvad angår selve byggeriet. Der arbejdes stadig 
på at holde fast i de pædagogiske processer, specielt hvad angår planlægningen af 
den nye skolegård. 
 
10. Eventuelt 
Ingen indslag. 
 

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    30.03.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPPORTERINGSOVERSIGT: 

 

Rapport Høringssvar Bestyrelsesmøde-
referat 

Forretningsorden Budget Årsplan Årsberetning 

Frekvens Ad hoc Efter hvert møde Årligt Årligt Årligt Årligt 
Ansvar Jonna EV   JBJ JBJ 
Deadline til 
bestyrelsen 

Individuelt Møde +8 dage December ? December ? 

Deadline til 
andre 
interessente
r 

  December ? December ? 

Input Bestyrelsesmøder, 
arbejde i 
underudvalg, input 
fra det enkelte 
medlem 

Bestyrelsesmøde Ændringer i 
lovkrav, best 
practices fra årets 
arbejde, nye 
forslag 

 Folkeskoleloven, 
forskrifter 
Etc? 

Årsplan, 
mødereferater, 
input fra det 
enkelte medlem og 
skolens ledelse 

Hensigt Tilkendegive 
bestyrelsens 
holdning til det 
aktuelle emne 

Dokumentere 
bestyrelsens 
behandling af de 
enkelte emner på 
mødet  og 
beslutningerne der 
træffes 

Definere SB’s 
spilleregler 

Definerer skolens 
bevillinger of 
udgifter gennem 
året 
Sætter rammerne 
for skolens 
økonomiske 
råderum 

Planlægning og 
prioritering af  
bestyrelsens 
arbejde for det 
kommende år 

Hoved raportering 
omkring 
bestyrelsens 
aktiviteter gennem 
året 
 



 
KOMMUNIKATIONSPLAN: 

1) KOMMUNIKATIONSPLAN (PÅ BASIS AF INTERESSENTANALYSE) 
 
Hvem skal 
involveres? 
 

Hvad skal 
interessenten 
informeres om ? 

Hvor/hvordan skal 
interessent 
informeres? 
 

Hvilken effekt skal 
kommunikationen 
have? 
 

Hvornår? 
 

Hvem har ansvaret? 
 

Hvilken interessent 
er målgruppe for 
kommunikationen? 

Hvad er budskabet? Mediet eller stedet, 
hvor 
kommunikationen 
skal foregå, f.eks. 
skoleintra, 
informationsmøder 

Hvad vil vi opnå, at 
interessenten gør som 
følge af 
kommunikationen? 

Speficicer ift datoer 
og/eller deadlines 

Hvem i bestyrelsen  
har ansvar for, at 
interessenten 
involveres? 

Forældre 
 

Bestyrelsens formål 
og løbende arbejde, 
inviteres til dialog.  

Skolebladet, 
dialogmøde 
Inddragelse af 
forældre til best. 
møder som tilhørere 
eller eksperter, SB 
referater, 
årsberetning 

At skolens brugere 
forstår 
skolebestyrelsens 
formål og er 
orienteret om sager 
der er af speciel 
interesse for dem 
Involvere forældre 

Iht. deadlines for 
skolebladet 
På det årlige 
dialogmøde 
Iht. til den konkrete 
sag 

Bestyrelses-
formanden, 
Den kommunikations 
ansvarlige 

Skolens ansatte Bestyrelsens 
indstilling til sager 
der er af særlig 
interesse for skolens 
ansatte,  

Dialogmøder, 
Best. formands 
deltagelse i 
sommefrokost for 
personale, 
årsberetning, skolens 
budget 

At skolens personale 
er orienteret om 
sager der er af speciel 
interesse for dem 
Involvering og dialog 
med skolens 
personale 

Iht. den enkelte sag. SB/formand 

Skolen ledelse 
 

Principper for 
skolens virke og drift 

Beslutningsreferater 
fra best. møde, 
formøder til best. 

Dialog SB-ledelse, 
Information om 
prioriteringer og 

løbende Den samlede 
bestyrelse 



møder samt best. 
møder, SB årsplan 

beslutninger fra SB, 
Tilsyn med skolens 
drift 

Skolens elever Bestyrelsens formål 
og løbende arbejde, 
invitation til dialog, 
årsberetning 

Dialogmøder, 
Tale til dimittender, 
Skolens intranet, 
opslag på skolen, 
årsberetning 

Informere, invitere til 
dialog 

Iht. den enkelte sag Den samlede 
bestyrelse 

Kommunalbestyrels
e 

 Dialogmøder med 
rådmand etc 

Informere om SB’s 
holdning til de 
enkelte sager, 
fremme synspunkter, 
påvirke debatten 

Iht. den enkelte sag. Den samlede 
bestyrelse 

Skolebestyrelsen Informere om SB’s 
spilleregler og 
arbejde 

Forretningsorden, SB 
kursus for nye 
medlemmer, SB 
årsplan 

SB medlemmerne 
forstår SB’s 
spilleregler, formål 
og arbejdsform samt 
planlægger og 
prioriterer årets 
arbejde 

Årlig SB formand 

      
      



2) Plan for øvrig involvering (på basis af interessentanalyse) 
 
Hvem skal 
involveres? 
 

Hvad skal 
interessenten 
involveres i? 
 

Hvor/hvordan skal 
interessent 
involveres? 
 

Hvilken effekt skal 
involveringen have? 
 

Hvornår? 
 

Hvem har ansvaret? 
 

Hvilken interessent 
er målgruppe for 
involveringen? 

 Hvad skal 
interessenten gøre for 
at føle sig involveret 
-  eller hvordan skal 
han påvirkes? 

Hvad skal 
interessenten 
gøre/tænke/føle som 
følge af 
involveringen? 

Specificer ift datoer 
og/eller deadlines 

Hvem i bestyrelsen  
har ansvar for, at 
interessenten 
involveres? 

Skolens elever      
Forældre Fungerer samarbejdet 

– er bestyrelsen 
synlig, hvad ønsker 
forældrene 

Skolebestyrelsens 
deltagelse i 
forældremøder 

Synliggørelse af 
bestyrelens arbejde 
Evaluering af 
samarbejdet med 
forældre 

I.f.m. forældremøder  

Politikere 
 

Ønsker til kommende 
budget 

Lobbyarbejde 
Høringssvar 
Politisk netværk 
Dialogmøder 
Deltagelse i 
budgetmøder 

 August/september?  

Fagudvalg budget Videreformidling af 
ønsker til kommende 
budget 

Foreningen af 
skolebestyrelser i 
Århus 

 Maj  

B&U 
nøglepersonale 

     

Bevillingsydere  
 

     

Gatekeepers/menin
gsdannere i det 
politiske system 
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