
Referat 
 
Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

Dato:   d. 17. februar 2015 

Tidspunkt:  kl. 17.00-20.00 

 

Deltagere: Charlotte Handberg, Nina Krarup, Torben Grundfør Richter, Jone B. Jacobsen, Kristoffer 
Madsen, Rasmus Iversen, Eva Vilsgaard, Jakob Mangelsen, Torben Hoberg Frederiksen, Thomas 
Hebsgaard (ref.)  
 

Afbud: Anne Bergholt Sommer 

 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 
 

Supleringsvalg Jacob Mangelseng er efter sin ansættelse udtrådt 
som forældrerepræsentant i bestyrelsen. Der 
afholdes ikke suppleringsvalg med mindre der 
udtræder medlemmer af den fortsættende 
bestyrelse. 
 

Ekstraordinær kvalitetsrapport Bestyrelsen ser positivt på, at forvaltningen har 
forestået arbejdet med kvalitetsrapporten set i lyset 
af skolerne derved har kunnet holde fokus på det 
videre arbejde med reformen. 
Bestyrelsen undrer sig over 
- det dårlige kommunale resultat i læsetesten på 3. 
årgang 
- den relativt lave kompetencedækning (linjefag) for 
Aarhus Kommune. Kan evt. bunde i den lave 
budgettildeling 
- Rosenvangsbørnenes relativt sene start på 
ungdomsuddannelse. Kan forklares med mange børn 
på efterskole i 10. klasse, ESA mv. 
 

Arbejdsgrupperne Dialogmødet afholdes i april. Endelig dato afventer. 
 
Kommunikationsstrategi: Jone kontakter Anne i 
forhold til status i arbejdsgruppen og evt. supplering 
af medlemmer i harbejdsgruppen. 
 
Medarbejdertrivsel: skolens APV – en del røde felter, 
herunder selvvurderet helbred, udbrændthed og 
stress. Resultatet peger primært på udefra-
kommende vilkår. Der foreligger i MED-regi 
handleplaner for alle personalegrupper. Resultatet 



ligger relativt pænt i en kommunal sammenhæng.  
 
Elevtrivsel: På baggrund af arbejdsgruppens 
gennemgang af elevernes trivselsrapport drøftedes 
generelle tendenser og specifikke problemstillinger. 
Rapporten afspejler det indtryk ledelse og 
medarbejdere har fra det daglige arbejde. Elevtrivsel 
er fremover en del af skolers måltal. Skolen kommer 
derfor i fremtiden til at arbejde endnu mere bevidst 
med trivselsrapportens datamateriale. 
 

Budget Ledelsens budgetforslaget godkendt. 
 

Orientering Bestyrelsen blev orienteret om:  

• Modtagelsesklasser  

• Socialt arrangement  

• Administrative fælleskaber  

• Ledelsesforløb fra Mercuri Urval 
 
Punkterne omkring uddannelsesparathed og 
valgfagsordningen blev der ikke tid til på mødet 
 

Eventuelt Forslag til kommende punkter 

• Udveksling 

• Trafik 
 

 

Næste møde: 14. april 


