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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen tirsdag den 8. oktober 2019 

 

Tilstede 

Carsten Busk, Eva Vilsgaard, Jesper Martinus, Nina Krarup, Betinna Ehlig, Anne Bergholt Sommer, Mads Balle Chri-

sten, Kristina Vogelius, Anne Kjærhus Mortensen, og Jacob Mangelsen 

Gæster:  

Martin Lambertsen og Gitte skipper 

Fraværende: 

Thomas Hebsgaard og Peter Behnk.  

 

 

Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt. 
 
 
 

SFO. 
- SLF 
- Orientering 
- Princip for SFO 

 
Jacob og Martin fortalte om arbejdet med mål og indholdsbe-
skrivelser.  
 
Jacob orienterede om hverdagen SFO. 
 
Bestyrelsen havde en dialog om hvad et princip for SFO’en 
skal indeholde. 
 
Emner som er blevet nævnt. 

- Det skal handle om et afbræk fra skoledagen 
- Legen skal være bærende 
- Arbejde med temaer som forløb. 
- Mangfoldigheden skal have gode kår. 

 
Anne Kjærhus, Betinna og Jacob, kommer med et udkast. 
 

Orientering om en styrket ordblindeindsats 
m/besøg 
 

 

Der er lavet en budgetaftale, hvor kommunes ordblindindsats 

skal styrkes. 

 

Gitte orienterede hvordan KCL er tænkt ind i den styrkede 

ordblindeindsats. 

- KCL er tænkt ind i 6 ud af 8 arbejdspakker 

-  
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Tilbagemelding fra ledelsen i forbindelse 
med forældrehenvendelse 

 

Skolens journal- og notatpligt. Hvad do-

kumenteres og journaliseres og efter 

hvilke kriterier. Er der lovkrav? 

Videnudveksling om børns trivsel og fag-

lige udvikling. Hvordan sker det, og 

hvordan sikres det, at viden   fastholdes, 

så der kan bygges videre på den. 

 

Hvordan eksekveres mobbepolitikken? 

 

Hvordan løftes opgaven med differentie-

ret undervisning på alle niveauer, både i 

relation til det faglige og trivsel? 

 

Hvornår laves der elevplaner/handlings-

planer, og der er lovkrav? 

 

Hvad er skolens tiltag i forbindelse med 

specifikke udfordringer? 

 

Hvordan har skolen implementeret mob-

bepolitikken? 

 

 
 
  
 
Skolebestyrelsen har fået skriftligt svar på alle spørgsmålene 
inden mødet. 
 
Bestyrelsen havde en dialog om hvornår der skal være skrift-
lighed i samarbejdet med forældre. 
 
Det blev besluttet at skolens principper skal kigges igennem 
og at udarbejdes et tillæg til et nuværende eller der laves et 
nyt hvis det ses nødvendigt.  
 
Jacob og Eva kommer med et udkast til ændringer. 
 
Vi vil til næste møde invitere gæster der kan fortælle noget 
om trivselsarbejde og differententiring 
 
 
 

  
 
 
 
 

Referent: Jacob Mangelsen 
 


