
Referat - Skolebestyrelsesmøde - Rosenvangskolen 
 

Ordinært skolebestyrelsesmøde, 28. maj 2013, på Rosenvangskolen  

 

Tilstede: Joan Friis Frausing, Charlotte Hanberg, Nina Krarup, Jacob Mangelsen, Vibeke Staffensen, Rasmus 

Iversen, Dan Hartmann, Jone Jacobsen, Else Marie Vestergaard, Olga Krøjgaard, Eva Vilsgaard og Torben H. 

Frederiksen(ref.) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt, med tilføjelser under eventuelt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Personalesituationen 

• 3 lærere og 1 sekretær går på pension henover sommeren 

• 3 midlertidige lærervikarer forlader skolen til juli 

• 1 SFO pædagog har orlov et år fra juli 

• 2 nyansatte lærere (overflyttet fra andre aarhusianske skoler) pr. august  

• 2 lærere kommer tilbage fra orlov pr. august  

• Der ansættes en kontorelev efter sommerferien 

 

Der blev udtrykt bekymring for de lærerskift, som eleverne har haft og igen får ifm ovennævnte. 

Forældre i de berørte klasser vil blive indkaldt til møde i de pågældende klasser. 

 

4. Lockout 

Hvordan er situationen efter lockouten: 

• Lærerpersonalet er vendt tilbage med en professionel holdning tilsat et højt humør.  

• Ros til lærerne, for ikke at have inddraget børnene i konflikten. 

• Der forventes, at den mistede undervisning kompenseres efterfølgende. 

Kompensation for lockoutperioden: 

• 9. årgang har fået ekstra undervisning sidst i indeværende skoleår (2012/13) 

• 0.-8. årgang får ekstra timekompensation i skoleåret 2013/14 (se bilag) 

 

5. Skoleåret 2013/14 

Nye lærer/pædagog team etableret fra skoleårets start (2013/14). 

Fokus på elevernes læring og trivsel i samarbejdet mellem SFO og undervisning. 

Fagfordeling for det kommende skoleår gennemgået. Forældrene informeres om fagfordeling på 

deres årgange i den kommende uge. 



 

6. Økonomi 

Halvårsregnskabet vil blive gennemgået på næste skolebestyrelsesmøde. 

De planlagte og igangsatte investeringer og tiltag i indeværende år blev gennemgået (se bilag). 

Sideløbende med ovennævnte, er der kontakt til kommunens bygningsafdeling, mhp. afsættelse af 

de fornødne midler til en renovering af de ældre bade- og toiletfaciliteter på skolen. 

 

7. Fonden 

To nye forældremedlemmer valgt til bestyrelsen for Rosenvangskolens Fond: 

• Dan Hartmann 

• Jacob Mangelsen 

Regnskab, som også har været offentliggjort på hjemmesiden og intra, blev gennemgået. 

 

8. Foreningstanken 

Udsat til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

9. Skolereformen 

Nina håber at kunne deltage i debatmøde 6. juni. Hun har sørget for endnu en plads på mødet, så 

interesserede skal melde sig til hende 

 

10. Skolebestyrelsesarbejdet næste skoleår 

Medarbejderrepræsentanter fra august er Vibeke Staffensen (lærernes tillidsrepræsentant) og 

Kristoffer Madsen (pædagogernes tillidsrepræsentant). Rasmus Iversen fortsætter som suppleant.  

Datoer for skolebestyrelsesmøder i skoleåret 13/14: 

• Tirsdag d. 27. august kl. 17.00-20.00 

• Tirsdag d. 1. oktober kl. 17.00-20.00 

• Tirsdag d. 3. december kl. 17.00-20.00 

• Tirsdag d. 28. januar kl. 17.00-20.00 

• Tirsdag d. 4. marts kl. 17.00-20.00 

• April måned – socialt arrangement 

• Tirsdag d. 13. maj kl. 17.00-20.00 

Jone opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til, hvad der skal arbejdes 

med i skolebestyrelsen i det kommende år. 

 

11. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål om: 

• Lærernes ankomsttidspunkt i klasser 

• Hvem kontaktes i tilfælde af mobning 

Såfremt der forældre er i tvivl ift. ovennævnte, kan der rettes henvendelse til skoleledelsen. 

Forslag til emne til et kommende skolebestyrelsesmøde: ’Kommunikation og debatkultur’.  


