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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 
Dagsorden og referat blev godkendt 

 
2. Strategi for skolebestyrelsens arbejde 
 
Ideproces ift fastlagte temaer: 
 Rosenvangskolen skal være førstevalget i lokal-

området 

 Vi skal turde gå efter intentionerne i den nye 
skolereform 

 Vi vil være gode til at kommunikere og involve-
re 

 Skolebestyrelsen skal være engageret, synlig og 
til stede 

 Vi vil sikre kvalitet på skolen og herunder gode 
miljøer for alle 

 

 
Planen var, at vi skulle udarbejde konkrete 
tiltag inden for de fastlagte temaer. Vi nåede 
kun brainstorm ift. første tema om førstevalg i 
lokalområdet.  
Strategiarbejdet fortsættes på næste møde. 

 
3. Principper 
 
 Understøttende undervisning 

 Holddeling 

 Forældreansvar 

 

 
Der var udarbejdet skriftlige oplæg til princip 
om understøttende undervisning og om foræl-
dreansvar. Bestyrelsen gennemgik udkastene. 
Der skal arbejdes videre med udkastene før de 
sendes til personalet, som vi gerne vil have 
bidrager 
Rasmus, Christoffer og Eva skal til næste møde 
komme med et tilpasset til princip om Under-
støttende undervisning. 

 
4.  Lektiehjælp og faglig fordybelse 

 
Eva viste et inspirationshæfte om Lektiehjælp 
og faglig fordybelse, som undervisningsmini-
steriet har udsendt. Oplægget beskriver fag-



området væsentligt mere fyldigt, end vi her på 
skolen har tænkt fagområdet. Eva bad derfor 
om, at vi fik lidt tid til at prøve os frem et par 
måneder. Thomas har allerede udleveret inspi-
rationshæftet til to årgangsteam og vil efter-
følgende være i dialog med de to teams om 
indholdet. 
Eva sender link til inspirationshæftet og vi 
tager punktet på dagsorden igen i foråret, 
hvor vi har mulighed for at inddrage erfarin-
ger fra praksis. 
 

 
 
 


