
Referat af skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 22. januar 2013 
 
 
Til stede: Jone Jacobsen, Torben Underlin, Olga Krøjgaard, Rasmus Iversen (medarbejderrepræsen-
tant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Dan Hartmann, Joan Friis Frausing (SFO-
leder), Torben Hoberg Frederiksen (administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykke-
gaard (viceskoleleder). 
 
Afbud: Else Marie Vestergaard 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Intet at bemærke. 
 
2. Status på Rosenvangskolen – uden fusion 
Jone fabulerede lidt over det sidste halve års arbejde med skolefusionen og den pludselige af-
brydelse og hvad bestyrelsesarbejdet på Rosenvangskolen nu går ud på. 
Eva fortalte om personalets reaktion på den udeblivende fusion. 
Forældrereaktionen har været blandet. Men fusionen har bestemt været samtaleemne i distrik-
tet. De formelle henvendelser til bestyrelsen har ikke været overvældende. Det overordnede 
tema har været manglende information og inddragelse. Også eventuelle klassesammenlægnin-
ger har for visse forældre været bekymrende. Andre forældre så perspektiver i et anderledes 
elevgrundlag for Rosenvangskolen. 
Når nu fusionen ikke blev til noget, rejser det selvfølgelig spørgsmålet: Hvad sker der med Ro-
senvangskolen i den kommende tids kommunale skolestruktur? Ingen kender svaret og skolens 
ledelse tager det helt roligt. 
 
3. Godkendelse af lektionsfordelingsplanen 
Skolens ledelse anbefaler, at vi fastholder den nuværende lektionsfordelingsplan i lyset af, at 
der i skoleåret 14/15 skal implementeres en ny skolereform. I de nuværende forhandlinger på 
Christiansborg satser det på ”det vejledende timetal”, hvorimod Rosenvangskolen nu opererer 
med minimumstimetallet. Det er et stykke omfattende arbejde at ændre på lektionsfordelings-
planen, så derfor kan en forandring af lektionernes fordeling være forbrug af ressourcer. 
Bestyrelsen godkendte på den baggrund den fremlagte lektionsfordelingsplan. 

 
4. Økonomi 
Regnskabet er stort set afsluttet. Torben redegjorde for det estimerede resultat. I forhold til 
budgettet for 2012 ser resultatet markant bedre ud, dog stadig med et mindre underskud. 
Torben fremlagde for indeværende års budget. Efter et år med smalhals kan der igen skrues op 
for skolens aktivitetsniveau samtidig med at der kommer sorte tal på bundlinjen. I forlængelse 
af debatten om budgettet indgår en vurdering af overskuddets størrelse og indsatsområder. 
Skolebestyrelsen deltager i denne debat på næste møde. Forslag til indsatsområder kan inden 
næste møde sendes til Eva. 
 
5. Valg til skolebestyrelsen 
Torben Underlin og Jone Jacobsen er på valg. Derudover er der to vakante. Medlemmerne væl-
ges for perioden frem til august 2014. Procedure for valget udsendes via intra allerede i dag. 
Både Torben og Jone stiller sig til rådighed for en ny bestyrelsesperiode. Joan bringer en opfor-
dring til SFO’s forældreråd om muligheden for opstilling til skolebestyrelsen.  
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6. Et muligt skolebestyrelsesprojekt 
Kan man forestille sig en konstellation, hvor skolebestyrelsen har en forening, som aktive foræl-
dre kan komme ind under, hvis de fx vil benytte skolens faciliteter efter kl. 15.00? Skolebesty-
relsen skal i givet fald drive denne forening. Det skulle kunne give den fordel, at der ville være 
adgang til skolens forskellige lokaler. I lyset af, at Rosenvangskolen gerne vil være distriktets 
skole og en mere åben institution, støtter både skolens ledelse og skolebestyrelsen ideen. For-
eningsdannelsen vil være et konkret og synligt stykke arbejde for skolebestyrelsen.  
Dan og Jone arbejder videre med ideen og kommer med et lille oplæg til næste møde. 
 
7. Orientering 
Eva fremlagde ledelsens udspil til den næste tids udviklingsarbejde på Rosenvangskolen. ”Di-
lemmaer på Rosenvangskolen” er et oplæg til diskussion blandt medarbejderne fra alle fag-
grupper, der kan deltage i ad hoc-grupper. Grupperne skal belyse dilemmaerne som grundlag 
for ledelsens beslutninger. Skriftet er vedlagt referatet. 
 
Regeringen har udsendt et oplæg til forhandlinger blandt Folketingets partier. Eva gav udspillet 
ord med på vejen. ”Gør skolen bedre” er vedlagt referatet. 
Vibeke uddelte Danmarks Lærerforenings medspil. 
 
8. Eventuelt 
Ingen indlæg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Referent:                              Lars Lykkegaard                                    23.01.13 
 


