
Referat af skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 24. januar 2012 
 
 
Til stede: Jone Jacobsen, Tina Nordby, Else Marie Vestergaard, Dan Hartmann, Olga Krøjgaard, Je-
sper Skorstengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), 
Torben Hoberg Frederiksen (administrativ leder), Joan Friis Frausing (SFO-leder), Eva Vilsgaard (sko-
leleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Torben Underlin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ikke yderligere punkter til dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at tilføje. 
 
3. Budgetoplæg 
Eva indledte punktet om skolens budget for 2012 med at informere bestyrelsen om, at Rosen-
vangskolen står over for store besparelser på undervisningen og SFO. 
Skolebestyrelsen skal godkende budgettet. Derfor opfordrede Eva bestyrelsen til at komme 
med spørgsmål og indlæg, der kunne kvalificere skoleledelsens udkast til budget. 
Fremtiden er svær at sige noget om, da der på kommunalt plan er iværksat en skolestrukturana-
lyse med den hensigt, at ændre på antal skoler, skoledistrikter osv. Dette kan få indflydelse på 
Rosenvangskolens økonomi efter 2012. 
Endelig blev det tydeliggjort, at for undervisningsdelens vedkommende er der tradition for, at 
planlagte skoleår gennemføres, så der først kan reageres med besparelser fra 01. august i det 
pågældende regnskabsår. 
 
Torben gennemgik Rosenvangskolens elevtalsprognose. Essensen er, at elevtallet over de næste 
år er jævnt faldende. Dette er en udvikling, skolen har været igennem i de seneste år. 
Derefter fik skolebestyrelsen et indblik i kommunens system for bevilling til de enkelte skoler. 
For Rosenvangskolens andel er grundbevillingen voldsomt faldende primært grundet kommuna-
le besparelser og færre elever indskrevet på skolen. 
 
SFO’s økonomi blev gennemgået. I lighed med undervisningsdelens faldende bevilling, bliver der 
i 2012 tale om besparelser. Der vil løbende blive foretaget personalejusteringer.  
Det bliver vigtigt at få en dialog med forældrene om, hvilken ydelse SFO’en kan give brugerne 
fremover. 
 
Skolebestyrelsen blev orienteret om på hvilke områder inden for skolens virke, der kan nedju-
steres, så den aftalte besparelse kan indfries. Medarbejderrepræsentanterne kunne ud over 
skoleledelsens forslag til mulige justeringer supplere med yderligere områder. Flere udgifter 
falder af sig selv grundet det faldende elevtal og dermed mindre opgave. 
 
Bestyrelsen kom med følgende forslag til områder, der skal kigges nærmere på: 

• Frekvensen af møder- fx skolebestyrelsesmøder  
• Se på de største poster – der hvor der bruges flest ressourcer 
• Serviceniveau på skolebiblioteket 
• Lejrskole 
• Hvor få elever kræver mange ressourcer 
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• Hvilke fagområder eller undervisningstilbud, der giver Rosenvangskolen en tiltræknings-
kraft på eleverne 

• Holddeling 
• Akkorder 
• Strukturelle omlægninger 
• More nice than need – områder, der er flødeskum 
• Musikordningen 
• Signalværdi 
 

4.  Dialogmøde 

Eva uddelte udkast til invitation til og procesplan for dialogmødet. Respons og gode ideer kan 
sendes til Tina og Eva. 

5. Eventuelt 
Ingen indlæg 

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    24.01.12 
 
 
 
 
 


