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Til stede 

Carsten Busk, Nina Krarup, Anne Kjærhus Mortensen, Anne Bergholt Sommer, Mads Balle Christensen, Je-

sper Martinus, Kristina Vogelius, Peter Behnk, Eva Vilsgaard, Thomas Hebsgaard (ref.) 

 

Fraværende 

Betinna Ehlig 

 

 

Godkendelse af  

• Dagsorden 

• Referat 
 

Kommunikation til Aula 
 

 
Dagsorden godkendt. 
Referat af sidste møde godkendt. 
 
Anne KM, skriver om mødet til Aula. 

Budget Peter gennemgik det forventede regnskab for 2019 og kriterier for bud-
gettet for 2020. 
 
Regnskab: 
Undervisningsdelen går stort set i 0 i forhold til bevillingen. Der var 
budgetteret med en lille underskud, men resultatet ender i et plus på 
ca 11.000. Samlet er der et akkumuleret underskud på ca. 4,5% 
 
SFO ender i 2019 med et væsentlig bedre resultatet end budgetteret 
på ca. 55.000 og et akkumuleret underskud på 0,5% 
 
Budget: 
Der er lavet en ny budgettildelingsmodel for skolerne gældende for 
2020 og frem. Rosenvangskolen ender i udgangspunktet med en lidt 
højere bevilling end hidtil. 
 

Social kapital undersøgelse Jesper gennemgik proces omkring social kapital, som er en obligato-
risk temperaturmåling på medarbejdertrivsel. Siden den tilsvarende un-
dersøgelse sidste år, er der positiv udvikling på de fleste områder. Der 
arbejdes med opfølgning i de enkelte personalegrupper. 
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Principper Udkast til ”Princip for udvidet skolehjemsamarbejde”. Princippet er ved-
taget med de aftalte rettelser. 
 
På næste møde 
Princip omkring SFO 
Antimobbestrategien genlæses 
Gennemgang af de eksisterende principper, så det skrevne kommer i 
overensstemmelse med virkeligheden (Intra er f.eks blevet til Aula). 
Eva forbereder. 
 
I det kommende skoleår skal vi have en drøftelse af digital dannelse og 
holdning til digitale område generelt. 

Orientering Drøftelse af forældrehenvendelse til bestyrelsen. Carsten svarer den 
pågældende forældre. 
 
Kompetencecenter for læsning - Udsat til et senere møde 
 
Socialt arrangement for skolebestyrelsen d. 19. marts. 
 

 


