
Referat af skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 22. november 2011 
 
 
Til stede: Jone Jacobsen, Tina Nordby, Jonna Fonnesbæk (Punkt 1-4), Torben Underlin, Dan Hart-
mann, Olga Krøjgaard, Lasse Werling (Punkt 1-4), Jesper Skorstengaard (medarbejderrepræsen-
tant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Joan Friis Frausing (SFO-leder), Eva Vilsgaard 
(skoleleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Else Marie Vestergaard 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Under gennemgang af punktet forretningsorden skal der tages stilling til konstituering af besty-
relsen. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at tilføje. 
 
3. Overdragelse fra den gamle bestyrelse til den nye. 
Der var en kort præsentation af de enkelte medlemmer i skolebestyrelsen.  

Jonna og Lasse fortalte den nye skolebestyrelse om deres arbejde og erfaringer gennem hen-
holdsvis 6 og 9 år i bestyrelsesarbejdet.  

Råd:  

• At den enkelte får plads og rum til at engagere sig i de nicher, som man personligt har 
kompetencer indenfor og interesse i.  

• At være på forkant med større projekter, så bestyrelsen er klar med ”embedsmandsklare 
beskrivelser”, når der blæser nye politiske vinde. 

• Holde fast i den kritiske dialogen med Børn og Unge om at få stillet brugbare redskaber 
til økonomisk styring til rådighed på den enkelte skole. 

• At bakke ledelsen op i deres vurdering af, med hvilken vægt en central udmeldt opgave 
skal løses 

• At prioritere og arbejde inden for de områder, hvor bestyrelsen kan udrette noget og ik-
ke bide sig fast i sager, der kræver megen kraft og hvor sandsynlighed for positivt udbyt-
te er minimalt. 

4. Vi klapper den gamle bestyrelse ud  

Stående applaus til de to afgående medlemmer, der så forlod mødet. 

5. Tavshedspligt, forretningsorden, bestyrelsens kompetencer og valgperioden 

Jone gennemgik reglerne for tavshedspligt og habilitet. De to nye skolebestyrelsesmedlemmer 
underskrev formularen om tavshedspligt. 

Herefter fortsatte Jone med de formelle krav til arbejdet i skolebestyrelsen. Der blev bl.a. hen-
vist til valghåndbogen. 

Se Jones skriftlige oplæg i vedlagt bilag. 
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Forretningsordenen blev godkendt af den samlede skolebestyrelse med ændringen i paragraf 2, 
hvor det blev tilføjet, at der af bestyrelsen vælges en næstformand. 

Jone Jacobsen blev valgt til formand for skolebestyrelsen og i samme åndedrag blev Torben Un-
derlin valgt til næstformand. 

På valg til næste år er Tina, Torben og Jone. På valg om 2 år er Else Marie, Olga og Dan. 
 

6. Årsplan og underudvalg 

Jone fremlagde forslag til ny årsplan efter oplæg af den tidligere skolebestyrelse. Der blev ikke 
ændret i årsplanen, og kan derfor ses i referatet fra mødet 25. oktober 2011. 

I forhold til skolens kvalitetsrapport bliver man spurgt til SFO - mål og indholdsbeskrivelser, sko-
lens værdiregelsæt og 95%-målsætningen. Derfor bør disse også indgå i skolebestyrelsens ar-
bejde i løbet af det næste år. 

Den tidligere oversigt over underudvalg blev diskuteret. Hvilke temaer fortsætter, og hvem skal 
fremtidig have ansvaret. Udpegning af områder og tovholdere til de enkelte områder besluttes 
på næste møde. 

 
7. Skolens organisering 
Eva gav en gennemgang af Rosenvangskolens organisering, værdier og hvordan det udmønter 
sig i skolens hverdag. Se vedlagte skriftlige oplæg i bilag. 
 
8. Eventuelt og næste møde 
Bestyrelsesmaillisten på Intra skal opdateres. Lars er ansvarlig. 
Jone løb indholdet igennem for næste møde i forhold til årsplanen. Der er kommet en henven-
delse fra forældre om brug af holddelingslektioner og timetal generelt. Dette behandles på næ-
ste møde. 
 

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    23.11.11 
 
 
 
 
 


