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Tilstede 

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

gaard, Jesper Martinus, Kristina Vogelius og Thomas Hebsgaard. Peter Behnk deltog i punktet om budgetopfølgning. 

 

 

 
Godkendelse af dagsorden. 

- Godkende dagsorden 
- Godkende referat 
- Kommunikation til Aula 

Dagsorden og referat er godkendt 
Nina skriver til Aula 

Budgetopfølgning Gennemgang af forventet regnskab. Undervisningsdelen: Der indkø-
bes en del nyt inventar til B-bygning og der laves indvendigt malerar-
bejde i A-bygningen. Det ser foreløbig ud til, at der bliver et mindre 
driftsoverskud i 2021. SFO planlægger en renovering af legepladsen 
mellem Sommerfuglen og boldbanerne. SFO forventer fortsat et min-
dre driftsoverskud i 2021. 
 

Nyt skoleår Eva orienterede om arbejdsfordeling blandt lærerne. Der kommer en 
orientering ud til alle forældre i den kommende uge. Der er hvert år ud-
skiftning i de forskellige lærerteam, men vi tilstræber, at ingen børn 
skifter alle kendte voksne på én gang. 
 
Under corona-skolen har der været gode erfaringer med indflyvning, 
hvor man som barn kan møde ind løbende til en rolig start på dagen. 
Næste år møder 0.-3. årgang ind mellem 8 og 8.30, 4.-6. møder ind 
mellem 8.00 og 8.15, 7.-9. møder kl. 8.00. Morgensang rykkes til se-
nere på dagen med fællessang to dage i indskolingen og to dage på 
mellemtrinnet. I udskoling laves der fællessamlinger. 
 

Ny politisk aftale I forlængelse af politisk aftale kan skolerne næste skoleår bl.a. lave al 
den understøttende undervisning om til timer med to voksne i klas-
serne. På Rosenvangskolen er laver vi så meget to-voksentid så mu-
ligt, samtidig med at skemaer omkring fx faglokaler skal gå op. Det vil 
fremgå af børnenes skemaer, hvornår der er understøttende undervis-
ning, og hvornår der er to voksne i klasserne. 

Valg af formand Anne Bergholt Sommer blev genvalgt. 



 

 

Evaluering af årets arbejde Der skal arbejdes videre med værdiregelsæt, på den anden side af 
sommerferien, da restriktionerne har lagt begrænsninger på mulighe-
den for at færdiggøre den planlagte proces med høring og inddragelse 
af input fra lærere og forældre. Det har indtil videre været en god pro-
ces både i bestyrelse og blandt medarbejdere.  

Der har været flere medarbejderoplæg på bestyrelsesmøderne. Det gi-
ver god indsigt i skolens dagligdag, og processen med det videreføres 
derfor.  

Et andet af de iIgangværende punkter: er fastlæggelse af mål- og ind-
holdsbeskrivelser i SFO, der følges op på i det kommende skoleår.og  

Der er fundet gode fordele i løbende at arbejde medØnske om at en 
opfølgning på skolens principper, så de gennemgås løbende. Dette ar-
bejde følges der derfor også op på i de kommende skoleår. 

Økonomiopfølgning og Peter Behnkes orientering herom er meget pas-
sende og fint gennemgået for bestyrelsen. 

Høringssvar behandles som hidtil, idet der ved orientering og behand-
ling heraf mellem bestyrelsesmøderne tages stilling til behov og indstil-
ling til, om bestyrelsen vil afgive høringssvar. 

Social kapital: Jesper lavede en kort opfølgning herpå. 

Generelt er året i skolebestyrelsens arbejde forløbet rigtig godt, om 
end vi selvfølgelig har været mærket af nedlukning og elektronisk af-
holdelse af møderne. Fremadrettet vil møderne blive afholdt som van-
ligt, idet enkelte møder dog med fordel kan afvikles elektronisk. 

 
 

 

Referent: Thomas Hebsgaard 
 


