
Referat til skolebestyrelsesmøde 
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Tilstede 

 
Jone Jacobsen, Nina Krarup, Torben Ricther, Kri-
stoffer Madsen (Medarbejderrepræsentant), Jacob 
Mangelsen (pædagogisk leder indskoling)Eva 
Vilsgaard (Skoleleder) Lisbeth Bjerre, Rasmus 
Iversen (Medarbejderrepresentant) 

 
 
 

 

 
Afbud  

Carsten Busk, Torben Hoberg, Thomas Hebsgaard, 
Charlotte Hanberg, Anne Sommer 
 

 
Referent: Jacob Mangelsen 
 
 
1.Godkende dagsorden   
    Godkende referat 
    Rammesætte dagens møde 
 
 

 
Dagsorden og referat blev godkendt 
Rammesætning ved Jone. 

 
2. Strategi 

På sidste møde nåede vi at diskutere den første af vores fem 
målsætninger med arbejdet i skolebestyrelsen, nemlig mål-
sætningen om, at ”Rosenvangskolen skal være førstevalget i 
lokalområdet”. Bilag 1 er opsamling af vores idéer til aktivite-
ter i den kommende periode. 

  
Vi fortsætter strategiarbejdet med 20 minutter i grupper, hvor 
hver gruppe får en af målsætningerne og skal komme med 
forslag til aktiviteter til fremme af målsætningen. Herefter vil 
der være 30 minutter, hvor grupperne fremlægger deres for-
slag til aktiviteter og hvor vi sammen beslutter, hvilke tiltag vi 
vil sætte i værk og hvem, der skal være de aktive i aktivite-
terne. 

  
Bilag 2, 3, 4 og 5 er skabeloner til arbejdet i grupperne: 

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

o  Nina, Charlotte og Rasmus 
• ”Skolebestyrelsen skal være engageret, synlig og til 

sted” 
o  Torben og Jone  

• ”Vi skal turde gå efter intentionen i den nye skolere-
formen”  

o Carsten, Anne og Jacob   
• ”Vi vil være gode til at kommunikere og involvere”  

o Lisbeth, Kristoffer og Eva  
 

 
 
Pga af fravær blev grupperne ændret. 
 
Nina og Rasmus arbejdede med RULL og kva-
litet i skolen 

• Nina og Kristoffer arbejder videre med 
RULL projekterne.  

 
Kristoffer, Lisbeth, Eva, og Jacob arbejdede 
med kommunikation og involvering, og inten-
tionerne i reformen. Gruppen nåede kun at 
diskuter kommunikation og involvering. 
 

• Lisbeth og Eva arbejde på udkast til 
princip for kommunikationsstrategi. 

 
Jone og Torben arbejdede med skolebestyrel-
sens engagement, synlighed og tilstedeværel-
se. 

• Skolebestyrelsen vil deltage på infor-
mationsmøder i november måned for 
kommende 0.klasse elever. 

• Deltage i klasseråd i indskolingen (Jo-
ne) 

• At skolebestyrelsen kigger på trivsels 
og tilfredshedsrapporter. (Carsten og 



Charlotte) 

 
 
 

 
3. Principper 

Processen for udarbejdelse af principper er flg.: 
1. SB udarbejder oplæg på indhold i principper 
2. SB sender oplæg til princip ud til medarbejdere og MED-

udvalg for at kvalificere indholdet i princippet 
3. SB udarbejder endelig formulering af princip 
4. SB vedtager princip 

 
Bilag 6, 7 og 8 er udkast til indhold for de 3 principper, som vi er i gang med at 
udarbejde. Målet er, at vi på mødet når så langt med indholdssiden, at vi har et 
oplæg, som vi kan sende ud til medarbejderne og MED-udvalget. Et udkast de 
kan kvalificere. 
 

 
Gennemgang af principper i bilag 6, 7, og 8. 
 
Debat om indhold og formuleringer. 
 
Inputs til bilag 8. Jone og Torben redigere 
princippet og sender udkast til godkendelse. 
 
Bilag 7 om understøttende undervisning. Blev 
vedtaget med et ekstra punkt om feedback. 
Sendes i høring blandt medarbejdere. 
 
Bilag 6 om holddeling skal skrives om. Ras-
mus og Eva kommer med et nyt forslag 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Bygninger, P-plads og Fonden 

 
RULL – RUm til Leg og Læring 
I det nyligt indgåede budgetforlig er der afsat 100 mill. til ombygning af 
skolerne i Aarhus. Bilag 9 indeholder en beskrivelse af budgetforliget 
og en oversigt over ønsker fra medarbejderne på Rosenvangskolen. 
Ud over de nye puljer til RULL har vi fået bevilliget 0,9 mill. til at flytte 
SFO’en ind på skolen 
 
P-pladsprojekt 
Skolebestyrelsen har selv et anlægsprojekt, nemlig P-plads og ind-
gangsparti. Vi vedtog på forrige møde flg. arbejdsopgaver: 

• Nyt oplæg til ansøgning Nina 
• Lisbeth formidler kontakt til Jørgen Krogh 
• Torben Hoberg undersøger hvordan Højvangskolen fik penge til deres pro-

jekt 
• Thomas spørger de ansvarlige for skolepatruljen om de kan tage billeder af 

trafikken om morgenen 
• Nina undersøger mulighed for Fonde 

 
Fonden 
Som det kan ses af referatet fra RULL-mødet med medarbejderne er 
vi ved at undersøge, om vi kan nedlægge Fonden. Her er der ca. 2 
mill. kroner. Som kurserne er nu og har været en del år efterhånden er 
afkastet fra Fonden ca. samme størrelse, som det beløb vi sætter ind 
hvert år efter Sensommermarkedet. Så vi tjener ikke på at have Fon-
den – vi har alene 2 mill. stående. De 2 mill. vil være gode sammen 
med andre RULL-midler til forbedring af fx skolegården eller til en 
Rundhøjhal. Det springende punkt er historien i forhold til Sensom-
mermarkedet og Fonden – hvad vil det betyde i omtale, hvis vi veksler 
pengene til gynger og karruseller? 
 
Vi ved, at der ikke bliver en egentlig ansøgningsrunde til RULL-
midlerne og vi afventer at se, hvordan man fra MBU (Magistraten for 
Børn og Unge) vil lave fordelingsnøgle til de 100 mill. 
 
Vi skal have 2 forældrevalgte medlemmer, som vil have RULL 
som arbejdsområde. 

 

 
Eva orienterede. 
 
Nina og Eva tager kontakt til Dorthe Albert 
med henblik på at et møde. 
 
Der er positive tilkendegivelser på at nedlæg-
ge fonden og få frigivet pengene. 
 
P-plads projektet. Lisbeth tager kontakt til 
Jørgen Krogh med henblik på et møde. 
 
  
 
 

 
5. Hvordan planlægger vi et skoleår? 

Vi har med vores årshjul besluttet, at vi vil gøre forskellige tiltag for at 
klæde skolebestyrelsen på, til at prioritere i budgettet. Vi har haft be-
søg af lærere, der redegjorde for brugen af holddelingstimer. På næ-

 
Eva orienterede om punktet. 
 
 



ste møde vil budgettet blive gennemgået, så man kan få overblik over, 
hvor mange udgifter, der er ”faste” og hvor mange vi kan prioritere i. 
For bedre at kunne forstå budgettet og budgettets betydning for plan-
lægningen af et skoleår holder Eva et oplæg om, hvordan vi planlæg-
ger et skoleår.  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


