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Referat af skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 
13. marts 2018 
 
Tilstede 
Anne Bergholt Sommer, Anne Kjærhus Mortensen, Betinna Ehlig, Carsten Busk, Jone Jacobsen, Nina Kra-
rup, Kristoffer Madsen, Eva Vilsgaard, Thomas Hebsgaard, Jørgen Agger og Jacob Mangelsen 
 
Afbud 
Carsten Busk, Jan Løhmann Stephensen, Rasmus Iversen og elevrepræsentanter 
 

Godkendelse af dagsorden og 
referat 
Kommunikation 

Referat fra mødet d. 23. januar 2018 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 
 
Betinna Ehlig skriver om mødet til Forældre-intra. 

Økonomi Gennemgang af regnskab 2017, som bestyrelsen tager til efterretning. 
Gennemgang af budget for 2018, som bestyrelsen godkender. 
 

Opfølgning på  
kvalitetssamtale 

Dagtilbud og skole har to fælles fokuspunkter: 
• Forældre ind i fællesskabet 
• Læringsmiljøer tilpasset dagtilbud og skole. Udvikling af det 

gode læringsmiljø i lokaldistrikt Rosenvang 
 
Derudover har skolen elevernes faglige udbytte af undervisningen i 
hele skoleforløbet som fokuspunkt. 
 
Præsentation og drøftelse af hvordan skolen arbejder videre med 
skole-hjem-samarbejde, udskoling og børnenes læringsbevidsthed. 
Bestyrelsen inddrages i dette arbejde på et kommende bestyrelses-
møde 

Lektionsfordelingsplan Forslag til skolens lektionsfordelingsplan for kommende skoleår god-
kendt. I forslaget er der taget højde for at skolens skema består af 30-
minutters positioner. 
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Opdatering på projekter • Skolebestyrelsesvalg 
Der afholdes elektronisk valg. Bestyrelsen arbejder videre på 
at fastlægge proceduren. Ny skolebestyrelse tiltræder 1. au-
gust 

•  Antimobbestrategi 
Elevrådsrepræsentanterne er på runde i klasserne og melder 
tilbage på et kommende bestyrelsesmøde 

•  RULL 
Orientering med status på RULL-processen, der pt har fokus 
på udearealer: lang inddragende proces, hvor medarbejdere, 
elever og forældre har medvirket.  

•  Madordningen 
Skolebestyrelsen arbejder fortsat for at skaffe finansiering af 
en madordning.  

•  Sikker skolevej 
På baggrund af tilbagemelding fra forvaltningen beskæres bu-
skene på Vilhelm Bechs Vej. Bestyrelsen har fortsat fokus på 
meget blandet trafik på parkeringspladsen ved kirken. 

•  SFO – mål og indholdsbeskrivelse 
Gennemgang af proces for formulering af nye mål og indholds-
beskrivelser. 

•  Fonden 
Bestyrelsen arbejder på at justere fundatsen  

•  Dialogmøde 
Mødet afholdes d. 12. april kl. 19-21 

Principper Punktet er udsat til næste møde 

 
Referent: Thomas Hebsgaard 


