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Kommunikationsplan Præsentation af udkast til kommunikationsplan.  
Der er særligt fokus på 

- fortællingen om skolen. 
- undersøgelse af forældrenes ønsker til og behov for kommuni-

kation. 
- retningslinjer for Skoleintra. 

 
Ledelsen laver fire årlige nyhedsbreve. 
Ledelsen initierer en drøftelse med forældrene på efterårets forældre-
møder. 
 
Lisbeth efterspørger input til interview med Eva. Interviewet skal bru-
ges som afsæt for bestyrelsens debat med forældrene på klasseråds-
møder. 

Elevtrivselsundersøgelse Gennemgang af undersøgelsens resultater. 
Bestyrelsen er kritisk over for undersøgelsens opbygning. Der er 
mange spørgsmål, og det er svært at lave valid statistik. Fremstillings-
formen er meget lidt læsbar. 
 
Ledelsen undersøger, om der i LIS er mulighed for at sammen- og 
fremstille data mere hensigtsmæssigt. 
Ledelsen kontakter forvaltningen mhp. at undersøge, hvad forventnin-
gen er herfra. 
 
Undersøgelsen er en af mange indikatorer på elevernes trivsel. Resul-
taterne er fremlagt og drøftet i de enkelte årgangsteam. 

Bestyrelsens 
kompetenceudviklingsmidler 

Eva orienterer om, at Magistraten for børn og unge i øjeblikket arbejder 
med et kulturforandringsforløb med udgangspunkt i skolereformens in-
tentioner. 
 
Jone har deltaget i et dialogmøde mellem rådmand og skolebestyrel-
ser, hvor der blev arbejdet med den nye Børn- og ungepolitik. 
 
Der er et ønske om at give så mange forældre så muligt et indtryk af 
de intentioner, der ligger bag den aktuelle skoleudvikling. Derfor er det 
besluttet at skyde bestyrelsens kompetenceudviklingsmidler i fælles fo-
redrag i Område Skanderborgvej. Et foredrag med den engelske skole-
forsker James Nottingham. Dato og de nærmere rammer er endnu ikke 
fastlagt. 



Skolemadsordning Eva, Jørgen og Jone er på en erfaringsopsamlingsturné til andre skoler 
for at undersøge, hvordan skolemad drives dér. Velfungerende skole-
mad forudsætter både fysiske rammer og pædagogisk indsats. 
 
Der skal fortsat besøges et par skoler. Drøftelsen i bestyrelsen fortsæt-
ter på kommende møder. Der arbejdes med løsninger på både kort og 
lang sigt. 

Nyt skoleår Eva orienterede om nyt skoleår og en ny organisering i forhold til læ-
rernes arbejdstid. 
 
Der laves en fælles udmelding om organisering og personale på de en-
kelte årgange til alle forældre i starten af juni. 

Evt. Skolevejsanalyse: Eva og Nina skal til møde om sikker skolevej og 
præsenterer i den forbindelse bestyrelsens tanker om nyindretning af 
parkeringspladsen ved kirken. 
 
Fonden: Vi afventer svar fra civilstyrelsen på om Rosenvangskolens 
fond kan nedlægges. Det er skolens ønske at bruge fondens midler i 
forbindelse med kommende RULL-proces. 
 
RULL: Eva og Nina skal mødes med ressorurcepersoner i forvaltnin-
gen for at drøfte kommende etablering af lokale til håndværk og design 
m.m. 
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