
Referat fra skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen tirsdag d. 16. juni 2020  
  
Tilstede  
Carsten Busk, Eva Vilsgaard, Jesper Martinus, Nina Krarup, Anne Bergholt Sommer, Mads Balle 
Christensen, Kristina Vogelius, Jacob Mangelsen og Thomas Hebsgaard  
  
Fraværende:  
Bettinna Ehlig, Anne Kjærhus Mortensen  
  
  

Godkendelse af dagsorden.  
• Hvordan mødet afvikles  
• Godkende dagsorden  
• Godkende referat  
• Komunikation til AULA  

Dagsorden godkendt.  
  
Ingen bemærkning til referatet.  
  
Nina skriver til AULA  
  

Besøg af forælder  Morten Neubert har overfor ledelsen og 
skolebestyrelsen skriftligt udtrykt bekymring for skolens 
evne til at forebygge og håndtere fysiske konflikter 
mellem eleverne. Endvidere oplever han en mangelfuld 
kontakt til forældrene, når der har været fysiske 
konflikter.  
  
Efter en længere mailudveksling deltog Morten Neubert 
på skolebestyrelsesmødet.  
  
Morten Neubert gjorde ledelsen og skolebestyrelsen 
opmærksom på, at vi ikke lever op til lovgivningen hvad 
angår værdiregelsæt og ordensregler og at han synes, 
at vores elever og medarbejdere dermed er dårligt 
stillet i forhold til at arbejde i samme retning.  
  
Skolebestyrelsen vil i kommende 
skoleår nedskrive værdiregelsæt og ordensregler med 
udgangspunkt i den allerede eksisterende praksis og i 
tillæg hertil en handleplan for, hvorledes værdiregelsæt 
og ordensregler formidles til forældre, elever og 
medarbejdere.  
  
Morten Neubert påpegede endvidere at princippet for 
at undgå overgreb mellem elever på Rosenvangskolen 
ikke giver mening, hvilket Skolebestyrelsen giver ham 
ret i og derfor udarbejder et nyt princip i det kommende 
skoleår.  
  

Principper  Der er indført en passus om SFO’ens rolle i den 
forebyggende indsats i Antimobbestrategien. Alle 
kunne tilslutte sig ændringen og nu lægges den nye 
udgave af Antimobbestrategien ud på skolens 
hjemmeside.  
Princip for SFO færdigbehandles efter sommerferien.  



Kys og kør  Der er lavet et skitsearbejde om nye tilkørselsforhold til 
P-pladsen mellem skolen og kirken. Vi forventer en ny 
indretning, der giver en mere smidig afvikling af 
morgentrafik og afleveringssituationen.  

Omklædningsfaciliteter  I forbindelse med corona har kommunen fremrykket 
nogle anlægsmidler. De 670.000 kr., der tilfalder 
Rosenvangskolen, bruges primært på at renovere 
omklædningsfaciliteter ved sal 1 og sal 2. 
Renoveringen forventes afsluttet ved udgange af 2020  

Valg af formand  Anne Bergholdt er valgt til formand for det 
kommende skoleår  

Evaluering af året  Der har været god debat på møderne  
Det har været godt med besøg af medarbejderne. 
Tidligere har SB-medlemmerne deltaget på 
årgangenes forældremøder. Det vil vi gerne gøre igen.  
  
  

Referent: Thomas Hebsgaard  
 


