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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 

8. maj 2018. 

 

Tilstede 

Jone Jacobsen, Carsten Busk, Eva Vilsgaard, Rasmus Iversen, Nina Krarup, Kristoffer Madsen, Betinna Ehlig, Anne 

Bergholt Sommer, Jan Løhmann Stephensen, Anne Kjærhus Mortensen, og Jacob Mangelsen 

 

Fraværende  

Martha lindstrøm, Samiya Omar og Jørgen Agger. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat 
 
 
Kommunikation 

Vi er på jagt efter referatet. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
Nina er referent til intra 

 
Budgetopfølgning 

- Jørgen gennemgår det forventede 
regnskab. Bilag rundsendes 

 
Jørgen orienterede om budgetopfølgning.  
 

- I forhold til budgettet er den største fravigelse kom-
met i forbindelse med overenskomstaftale lønstignin-
ger. 

- Forbehold i forhold til at afslutte RULL. Der kan opstå 
ekstra udgifter. 

 
 

 
Evaluering af Sensommermarked 

- Hvordan gik det med Tombolaen og 
generelt med Sensommermarkedet? 

 

- Punktet blev udskudt, da Anne var fraværende 

 
Orientering om deltagelse i forældremøder 

- Orientering fra de forældrevalgte, 
som har været ude til møderne. Skal 
vi gentage det til næste år? – hvad 

kræver det? 

 
- For nye forældre (0.kl) giver det god mening at skole-

bestyrelsen deltager og fortæller lidt om arbejdet. 
- Den generelle holdning blandt de bestyrelsesmed-

lemmer der har været rundt på møderne, har været 
at det er en god måde at komme i dialog med foræl-
drene.  

- Generelle temaer som optog forældrene var spare-
forslaget, og madordningen. 

- Skolebestyrelsen vil fremover gerne deltage på alle 
forældrene møderne fra 0-9. klasse 

 

 
Orientering om Morgentrafik 

- Er der nyt om morgentrafikken? 

 
- Jan har været i dialog med LetKøb og GLS om par-

kering på cykelstien ved krydset Rosenvangskolen 
og Wilhelm Becks vej. Jan skriver igen til GLS. 
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Orientering om Madordning 
- Hvor er vi henne med det nu? 

 
 

- Det er tydeligt at madordningen har stor bevågenhed 
blandt forældre.  

- Der er på nuværende ingen af de ideer som har væ-
ret på bordet som er økonomisk bæredygtigt. 

- Det besluttes at vi undersøger hvordan andre skoler 
gør, og hvor meget det koster for dem at drive div 
ordninger. Eva undersøger blandt skoleleder, mens 
Jan spørger ind i FB gruppen for skolebestyrelserne. 

 
SFO mål- og indholdsbeskrivelse. 

- Som tidligere aftalt har SFO gennem-
arbejdet samtlige indsatsområder i 
den nye Mål- og indholdsbeskrivelse 
for SFO, som I har fået som bilag ved 

et tidligere møde, men som gensen-
des som bilag hertil. Vedhæftet er 
også de beskrivelser, som SFO har 
udarbejdet og som i ugen inden ef-
terårsferien blev behandlet på et 

SFO-møde. Kristoffer og Jacob orien-
terer og processen og kommer med 

anbefalinger til skolebestyrelsen om 
hvilke områder man synes bør priori-
teres. Det er jo skolebestyrelsens op-
gave at beslutte, hvad der skal arbej-
des med.  

 

 
 

- Kristoffer og Jacob fremlagde det arbejde der er lavet 
i SFO’en. 

- Det blev besluttet at gå med de anbefalede temaer 
som SFO’en foreslå. Samtidig blev det besluttet et 4. 
tema er Samskabelse. 

 

 
Sparerunde – hvad endte det med? 

 
- Spareplanen endte med at kun administrative fælles-

skaber bliver til noget.  

 
Suppleringsvalg til Skolebestyrelsen 

 
- Jone fratræder sin formandspost og bestyrelsen til 

sommer. Bestyrelsen skal tage stilling til supplerings-
valg. 

- Det blev besluttet at afholde suppleringsvalg hurtigst 
muligt. 

- Eftersom Jone har været formand mange år og der-
for ligger inde med stor viden og materialer er det en 
god idé at starte overlevering tidligt. 

 
 

Referent: Jacob Mangelsen 
 


