
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2011 
 
 
Til stede: Tina Nordby, Jone Jacobsen, Else Marie Vestergaard (sidste del af mødet), Jesper Skor-
stengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Torben 
Frederiksen (administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Jonna Fonnesbæk, Torben Underlin, Lasse Werling 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 
2. Godkendelse af referat 
Intet at tilføje. 
 
3. Regnskabsopfølgning 
Der har været holdt budget- og regnskabsmøde som optakt til bestyrelsesmødet. Fra skolebe-
styrelsen deltog Jonna, Tina, Vibeke og Torben Frederiksen 

Løndelen for lærerpersonalet har ikke været fremskrevet i budgettet, så der påregnes en nega-
tiv afvigelse på 700.000 ved regnskabets afslutning. Det skyldes en kommunikationsfejl mellem 
skolen og Børn og Unge. 

Fremskrivningen af budgettet tyder på, at vi vil komme ud af året med en akkumuleret egen-
kapital på minus 1,5 millioner efter et forventet underskud på skolens drift på cirka 600.000. 

Skolebestyrelsen diskuterede, om vi kan blive ramt af sanktioner, hvad elevtalsprognoser siger 
og andre forhold, der kan få konsekvens for det fremtidige økonomiske råderum. 

Skolerne får i efteråret et administrativt redskab til rådighed, hvor der kan foretages en op-
følgning på økonomien. Her er også mulighed for en form for revisionsrapport og andre kom-
mentarer. Rosenvangskolen vil benytte systemet.  

Torben Frederiksen vil fremover kort opsummere de ændringer i bevillinger og forudsætnin-
ger, der påvirker skolens budget. Indtil et eventuelt andet og bedre system dukker op, vil han 
vedlægge en side 2 i rapporten, der opsummerer dette. 
 
Bagerst i dette referat er de økonomiske nøgletal vedlagt. 

Der blev på skolebestyrelsesmødet orienteret om Rosenvangskolens Fond. 

4. Byggeriet og skolegården 
Byggeriet går tidsmæssigt efter planen.  



Bygherren og i den forbindelse Rosenvangskolen bruger megen tid og energi på sikkerheden 
for børn og ansatte. Entreprenøren overholder ikke de aftaler, der er indgået. Det arbejde, der 
skulle være foregået i sommerferien, hvor der ikke har været mennesker på skolen, er ikke 
blevet udført. 

Medarbejderrepræsentanterne vil gerne rose skolens ledelse for et forbilledligt stykke arbejde 
for børn og ansattes sikkerhed – på trods af meget svære vilkår. 

Den nye bygning indvies til Sensommermarkedet, hvor der bliver mulighed for en pædagogisk 
guidet tur. 

 
5. Det videre arbejde med udarbejdelse af skolens værdiregelsæt  

I forbindelse med udarbejdelse af skolens værdiregelsæt søsættes arbejdet den 05. november, 
der er arbejdsdag for det pædagogiske personale. Her inviteres den kommende skolebestyrel-
se. 

 
6. Evaluering af årets arbejde 

Jone præsenterede bestyrelsen for en række spørgsmål vedrørende evaluering af årets arbejde 
i skolebestyrelsen. 

Spørgsmålene blev først besvaret skriftligt og senere mundtligt. Jone fik alle besvarelserne, og 
der var på mødet en fremlæggelse. 

Jone trækker nu essensen ud af evalueringen, og der arbejdes videre med at opkvalificere ar-
bejdet i skolebestyrlesen. 
 
7. Plan for afvikling af skolebestyrelsesvalget 

Eva fremlagde en plan for afvikling af skolebestyrelsesvalget. Der bliver lagt en skrivelse ud på 
Forældreintra, hvor tidspunktet for opstillingsmødet fremgår. 

Derudover vil der være opslag på skolen og alle klasselærer vil ligge inde med materialet til ud-
levereing til interesserede forældre. 

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

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    01.09.11 



  



 


