
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2011 
 
 
Til stede: Jone Jacobsen, Jonna Fonnesbæk, Torben Underlin (fra punkt 6), Lasse Werling 
Else Marie Vestergaard, Jesper Skorstengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen (med-
arbejderrepræsentant), Joan Friis Frausing (SFO-leder), Torben Frederiksen (administrativ leder), Eva 
Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Tina Nordby 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at tilføje. 
 
3. Budgetopfølgning 
En mindre gruppe under skolebestyrelsen har set nærmere på det nye system fra Aarhus Kom-
mune til brug for budgetopfølgning. Det virker brugbart og er meget overskueligt, men er dog be-
hæftet med usikkerheder og fejl. Der er også stadig behov for manuel indtastning og andre admi-
nistrative vanskeligheder, så Jonna bringer forslag til forbedringer frem for rådmanden. 

Torben gennemgik de aktuelle tal. Se vedlagte bilag. 

4. Orientering om byggeriet og skolegården 
Skolegården er så godt som færdiglavet. Der mangler lidt beplantning. Skolebestyrelsen evalue-
rede kort processen fra RULL (Rum til Udvikling, Leg og Læring) via projektering, samarbejde med 
entreprenøren og til det færdige resultat.  

Indflytningen i den nye del af B-bygningen er godt på vej, men der mangler en ibrugtagningstilla-
delse. Det er stadig lidt usikkert, hvornår skolens elever kan tage bygningen i brug. Der er også 
stadig fejl og mangler, der skal udbedres. 

5. Årsberetning  

Jone havde rundsendt et udkast til skolebestyrelsens årsberetning. Bestyrelsen kom med kom-
mentarer, rettelser og tilføjelser. 
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Der kommer en nyt version fra Jones hånd til bestyrelsen, der så kan kommenteres. Derefter kon-
firmeres den endelige udgave. 

 
 
 
 
6. Vedtagelse af årshjulet for den kommende periode 

Jone og Eva fremlagde forslag til årshjulet. Det nye i forhold til indeværende år er at alle møder er 
temasatte, så skolebestyrelsen kan komme mere i dybden med enkelte emner. Der vil naturligvis 
også altid være andre punkter på dagsordenen. 

På møderne kommer der oplæg fra bestyrelsesmedlemmer, der opkvalificerer de enkelte debat-
ter. 

Skolebestyrelsen kom med kommentarer, der bevirkede at årshjulet blev rettet til og præciseret. 
Derefter blev årets mødegang vedtaget. Se årshjulet i bilag. 

 
 
7. Introduktion til nye medlemmer 

Jones oplæg til skriftligt materiale fik kun gode ord med på vejen. 

Introduktionskursus tilbydes de nye medlemmer af skolebestyrelsen. 
 

8. Meddelelser 
Ingen. 
 
9. Eventuelt 
Ingen ønskede ordet. 
 

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    26.10.11 
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Rosenvangsskolen 
Bestyrelseskalender 2011-2012 
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Revisionsprotokol: 
Dato Ver. Ændringer Forfatter 
13 okt 2011 0.1 Første udkast JBJ 
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Ansvarsområder: 

 
  

Rapport Høringssvar Bestyrelsesmøde-
referat 

Forretningsorden Budget Årsplan Årsberetning 

Frekvens Ad hoc Efter hvert møde Årligt Årligt Årligt Årligt 
Ansvar ? Skoleleder Formanden Adm. Leder Formanden Formanden 
Deadline til 
bestyrelsen 

? Møde +7 dage December    

Deadline til 
andre inte-
ressenter 

 Ændringer senest 
3 dage efter mod-
tagelse 

December    

Input Bestyrelsesmøder, 
arbejde i underud-
valg, input fra det 
enkelte medlem 

Bestyrelsesmøde Ændringer i lov-
krav, best practices 
fra årets arbejde, 
nye forslag 

 Folkeskoleloven, 
forskrifter 
Etc? 

Årsplan, møderefe-
rater, input fra det 
enkelte medlem 
skolens ledelse 

Hensigt Tilkendegive be-
styrelsens hold-
ning til det aktuelle 
emne 

Dokumentere be-
styrelsens behand-
ling af de enkelte 
emner på mødet  
og beslutningerne 
der træffes 

Definere SB’s spil-
leregler 

Definerer skolens 
bevillinger of ud-
gifter gennem året 
Sætter rammerne 
for skolens øko-
nomiske råderum 

Planlægning af 
aktiviteter for be-
styrelsen 

Hoved rapporte-
ring omkring be-
styrelsens aktivite-
ter gennem året 
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2011/2012 – Bestyrelseskalender del 1 
 Møde 1 Møde 2 Møde 3 Møde 4 Møde 5 Møde 6 
 22 Nov 13 Dec 24 Jan 21 Feb (+24 Soc. Ar.) 20 Mar 24 Apr 
 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 

Te
-  Præsentation – hvem, 

hvad hvor Tilsyn og økonomi  Forældretilfredshed Budget 
Rekruttering! 

(fællesmøde med SFO 
forældreråd) 

Fa
st

e 
pu

nk
te

r 

Godkende dagsorden 
Godkende referat 
Meddelelser 
-Ledelsen 
-Andre 
Næste møde 
 

Øk
on

om
i 

 Budgettildelingsmodel 
Udarbejdelse af et budget 
Budgetopfølgning 
Præsentation af rappor-
teringsmodel 
 
 

Oplæg til budget Prioriteringer på bud-
getområdet 

Godkend budget  

År
sp

la
n 

 

Konstituering af ny be-
styrelse 
Introduktion til nye be-
styrelsesmedlemmer 

”Tilsyn – hvordan?”  
 

 
 

Forældretilfredshed – 
tilbagemelding på under-
søgelse 

 Overgang dagtilbud-
skole 
Rekruttering 
Logo, profil 
 

Ad
 h

oc
 

Tavshevdspligt 
Forretningsorden 
Bestyrelsens kompetencer 
Valgperiode 
Årsplan 
Skolens organisation 
Underudvalg 

Nedsæt arbejdsgruppe 
Dialogmøde (bestil Jørn 
Nielsen til 24. april) 
 

Oplæg  
Lektionsfordelingsplan 
Planlæg socialt arrange-
ment d. 24 feb.  

 

Godkend lektionsforde-
lingsplan 
 

  

 Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt 
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2011/2012 – Bestyrelseskalender del 2 
 Møde 7 Møde 8 Møde 9 Møde 10 Møde 11 Holdepladsen 
 22 Maj 19 Jun 21 Aug 18 Sept 23 Okt (Emner til behandling, der 

endnu ikke er kalender-
sat) 

 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 

Te
m

a Brugerinvolvering – 
opfølgning 

Brugerinvolvering – 
handlingsplan!  Evaluering  

Fa
st

e 
pu

nk
te

r 

Godkende dagsorden 
Godkende referat 
Meddelelser 
-Ledelsen 
-Andre 
Næste møde 
 

Status på projekter fra 
skolen (3 gange årligt) 
 
Dialogmøde med Jørn 
Nielsen – find dato 
 
Kvalitetsrapport+ samtale 
 
Planlæg og beskriv ”Em-
bedsmandsklare” projek-
ter 
 
Værdiregelsæt 
 
SFO mål og Indholdsbe-
skrivelse  

Øk
on

om
i 

  Regnskabsopfølging 
 

 Regnskabsopfølgning 

År
sp

la
n 

 

Brugerinvolvering – 
opfølgning på foredrag 
– diskussion 
 
Arbejdsfordeling 

Præsentation af bruger-
involveringsarbejde – 
hvem gør hvad hvornår - 
principper 

Valg til SB Evaluering af bestyrelsen og 
dens arbejde 
Erfaringsopsamling og “best 
practice” 
-Årsberetning 
-Handlingsplan 
-Anbefalinger 

Forældre-
informationsmøde med 
gennemgang af årsbe-
retningen 
 

Ad
 h

oc
 

Planlæg udvalgsarbejde 
mellem dette og kom-
mende møde 

    

N
yt

 S
ko

le
år

      

 Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt  
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