
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26. februar 2013 
 
Til stede: Jone Jacobsen, Torben Underlin, Olga Krøjgaard, Rasmus Iversen (medarbejderre-
præsentant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Dan Hartmann, Joan Friis Frau-
sing (SFO-leder), Eva Vilsgaard (skoleleder), Lars Lykkegaard (viceskoleleder), Charlotte 
Handberg, Jacob Mangelsen, Nina Krarup, Else Marie Vestergaard. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Intet at bemærke. 
 
2. Introduktion til skolebestyrelsesarbejdet og Rosenvangskolen 
Først bød Jone velkommen til de nye skolebestyrelsesmedlemmer, og derefter var der en kort 
præsentation for alle i bestyrelsen. 
 
Jone fortalte om rammen for skolebestyrelsesarbejdet, og om hvordan den hidtidige praksis i 
bestyrelsen har været. Forskellen på åbne og lukkede møder blev forklaret og i den forbindelse 
blev tavshedspligten omtalt (se vedlagte præsentation) 
 
Eva gav bud på, hvordan skolebestyrelsen og skolens ledelse arbejder sammen om, hvad snit-
fladerne er, og hvad forældremedlemmer, medarbejderrepræsentanter og ledelsen med fordel 
kan tage vare om. 
 
En introduktion til Aarhus Kommune og Rosenvangskolen blev belyst af Eva. Se vedlagte 
 
3. Konstituering 
Skolebestyrelsen konstituerede sig med Jone Jacobsen som formand og Dan Hartmann som 
næstformand.  
 
4. Budget 2013 
Ud fra skoleledelsens forslag til budget fremlagde Eva en prioritering for indsatsområder. (Se 
vedlagte bilag). 
 
Ud fra Evas oplæg var der i bestyrelsen en debat og prioriteringer. Emner som rengøring, re-
novering af toiletter, it-strategi, møbler til elever, badefaciliteter i omklædningsrummene blev 
vendt. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne prioritere ansættelse af yderligere ressourcer til undervisningen, it-
investeringer med henblik på fokus på indførelse af flere elektroniske læremidler, redskaber til 
leg og bevægelse i skolegården og møbler til personalerummet. 
 
Skolebestyrelsen følger prioriteringer af indsatsområderne gennem det næste år. Bestyrelsen 
støtter forslaget om at genindføre skolefesten under en eller anden form. 
 



 
5. Foreningsprojekt 
Dan fortalte om undersøgelsen af at oprette en forening af skolens forældre og børn, for at få 
adgang til skolens lokaler efter kl. 15 og for på den måde at gøre Rosenvangskolen til et kraft-
center i området og knytte brugere og institutionen mere sammen. Se vedlagte 
 
Spørgsmålet er, om det er kræfterne værd, og om der er et behov for en forældreforening, og 
om aktiviteter for forældre og børn kan afholdes uden en forening. Eva undersøger hvem sko-
lens fritidsbrugere egentlig er, og hvor stor belægningsprocenten er. 
 
 
6. Ideer til det kommende skolebestyrelsesarbejde  
Følgende ideer blev foreslået: 
Kan vi fra skolebestyrelsens side åbne op for Intra, så den er mere dialogbaseret? 
 
Kan bestyrelsen kommunikere på skolens hjemmeside? 
 
Kan bestyrelsen være med til en øget profilering af Rosenvangskolen. 
 
Hvordan kommer vi i dialog med de enkelte forældre for at vide, hvad de mener? Via KSU? 
 
Skal det klassiske dialogmøde reformeres? 
 
Har vi egentligt et overblik over, hvor stort engagementet er hos forældrene – og ligger det 
tæt på klassen frem for på skoleniveau? 
 
Kan bestyrelsen lave et katalog over indsatsområder som forældrene kan melde sig ind på? 
 
Der blev ikke truffet afgørelse om temasætning for skolebestyrelsens arbejde for det næste år. 
Det er op til formandskabet at prioritere punkterne på fremtidige dagsordner. 
 
 
7. Næste møde 
Ingen kommentarer 
 
8. Eventuelt 
Ingen indlæg 
 
 
 
 
Referent Lars Lykkegaard, 28.02.13 


