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Referat af skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 
21. juni 2016 
 
Tilstede 
Jone Jacobsen, Carsten Busk, Lisbeth Bjerre, Anne Bergholt Sommer, 
Kristoffer Madsen, Rasmus Iversen, Thomas Hebsgaard og Eva Vilsgaard 
 
Afbud 
Charlotte Hanberg, Torben Ricther og Rasmus Iversen 
 

Godkendelse af dagsorden og 
referat 
Kommunikation 

Referat fra mødet d. 24/6-16 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 
 
Carsten skriver om mødet til intra 

Evaluering af årets arbejde Bestyrelsen overvejer, hvordan arbejdet kan kvalificeres gennem æn-
dret arbejdsstruktur og fokuseret indsats. 

Forslag til emner for kom-
mende skoleårs arbejde i sko-
lebestyrelsen 

Årets møder fastlagt i kalenderen. 
Fastlæggelse af bestyrelsens fokusområder det kommende år aftales 
på næstkommende møde. 

RULL mm. Eva og Nina har været til skolevejsanalyse og det tegner positivt i for-
hold til området omkring P-pladsen ved kirken. 
Processen omkring faglokale, flytning af SFO fra Rosen mv. arbejdes 
der på. 

Sensommermarked og Tom-
bola 

Bestyrelsesmedlemmerne gør en indsats for at udvide præmieudval-
get. 
 

Elevtrivsel Ledelsen har samlet op på det statistiske materiale. Carsten formulerer 
bestyrelsens tilbagemelding til forvaltningen omkring materialets an-
vendelighed. 
Fremover vælger vi en tilgang til statistiske undersøgelser, hvor besty-
relsen har lejlighed til at orientere sig forud for, at ledelsen præsenterer 
sin vurdering af undersøgelsens resultater og oplæg til skolens ind-
sats. 
 

Princippernes vej gennem 
vrimlen 

Tre principper er ved at være færdige. De tre udkast er ved at være 
færdige. De præsenteres for personalet i løbet af efteråret mhp. ende-
lig vedtagelse i bestyrelsen i november. 
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Tour de Klasseråd Bestyrelsen prioriterer at deltage i møder på 0. – 5. – 7. årgang. 
Jacob indkalder et formøde med Anne og Nina (0. årgang). 
Thomas indkalder til møde med Lisbeth og Jone (5. årgang) og Car-
sten og Charlotte (7. årgang). 
Ledelse og forældrerepræsentanter deltager i fællesskab på første for-
ældremøde efter sommerferien. 

Punkter til næste møde  

 
Referent: Thomas Hebsgaard 

 


