
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 09.12.10 
 
 
Til stede: Jonna Fonnesbæk, Lasse Werling, Jone Jacobsen, Torben Underlin, 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: Tina Nordby 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Intet at tilføje. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at bemærke. 
 
3. Hvordan kan vi organisere os? 
Efter et oplæg fra Jone om, hvilke muligheder der kunne være for en logisk og effektiv 
organisering af skolebestyrelsen, var der en bred debat blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Kontaktpersoner for følgende områder blev udpeget: 
RULL - Lasse 
Distriktssamarbejde – Torben 
Trafik - Torben 
Information - Jone 
Rekruttering til SB og dialogmøder - Jone 
Skoleliv og traditioner – Else Marie 
Skolens administration – Else Marie 
SFO og dennes forældreråd - Tina 
Økonomi – Jonna 
Høringssvar – Jonna 
Bevægelse og kost – Lasse 
 
Den nyvalgte bestyrelse fastholdt proceduren omkring referater fra 
skolebestyrelsesmøderne. Det vil sige, at referatet rundsendes til bestyrelsen, der har 
indsigelsesret og -pligt, hvor efter referatet er godkendt og bliver offentliggjort på 
skolens hjemmeside. 
 
Vi vil invitere udvalgte elever til en diskussion om, hvordan vi kan involvere elevrådet i 
skolebestyrelsens arbejde. Britta Thorlann, der er lærerkontakt til elevrådet, spørges, 
og Eva deltager i et elevrådsmøde.  
Derefter kan vi vurdere, om vi skal have elever på kursus i skolebestyrelsesarbejde, og 
hvordan vi tilrettelægger dagsordenen på møderne, så det kan animere eleverne til at 
deltage fast i møderne. 
 
 



4. Vedtagelse af forretningsorden  
Jone fremlagde et udkast til forretningsorden. Derefter kommenterede bestyrelsen 
oplægget, og der var basis for få ændringer og tilføjelser. 
Jone og Eva foretager de konkrete tilpasninger og fremlægger forretningsordenen til 
underskrift på næste møde. 
 
5. Underskrive tavshedspligt 
Skolebestyrelsen underskrev en tavshedserklæring.  
 
6. Planlægning af årets arbejde 
Jone fremlagde en plan for årets møder og indhold. Bestyrelsen havde flere 
kommentarer, og Jone lægger sig i selen til at indfri alle ønsker og intentioner. 
Generelt var bestyrelsen enig om modellen og dagsordenen for møderne. 
Jone og Eva skriver beslutningen fra punkt 3 om kontaktpersoner ind i årsplanen. 
 
Jonna, Jesper og Jone mødes for at diskutere skolebestyrelsens udkast til 
høringssvaret vedrørende sparekataloget og sender derefter et skriftligt forslag rundt til 
bestyrelsen til godkendelse inden afsendelse til den 17. januar. 
Medlemmerne af skolebestyrelsen skal til næste møde have tjekket forslag til 
møderække, og er der yderligere idéer til indhold til mødeplanen, skal disse mailes til 
Jone. 

 
7. Gennemgang af skolens økonomi 
Torben forklarede om principperne for den kommunale budgetfordelingsmodel. Se 
bilag. 
Derefter fik skolebestyrelsen en forklaring på, hvordan dette udmøntes på 
Rosenvangskolen og hvilken konsekvens det får. 
Den aktuelle status for skolens økonomi blev gennemgået af Torben. Se bilag. 

 
8. Eventuelt 
Det blev klarlagt, at Jonna og Lasse sidder i skolebestyrelsen i en etårig periode. 

 
 
 

 
 
 
 
Referent, Lars Lykkegaard, 10.12.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 



 
 
 

 
 



 


