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Referat af skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 14. december 2021 

 

Tilstede 

Anne Bergholt Sommer, Anne Kjærhus Mortensen, Mads Balle Christensen, Nina Krarup, Eva Vilsgaard, Kristina Vo-

gelius og Thomas Hebsgaard. Ulla Wulff Hansen deltog i punktet om budgetopfølgning. 

 

Afbud fra Jesper Martinus 

 

 

 

Godkendelse af dagsorden. 
- Godkende dagsorden 
- Godkende referat 
- Kommunikation til Aula 

Referat fra sidste møde godkendt 
Dagsorden godkendt med bemærkning om at punktet om principper 
udgår. 
 
Anne Kjærhus skriver til Aula 
 

Budgetopfølgning Undervisningsdelen: 
Budgetopfølgningen viser fortsat et overskud på omkring ½ million kr. 
Tallene er konservativt sat, da flere forbrugskonti ikke forventes brugt. 
 
SFO: 
Budgettet er stort set som forventet. 
 
 
Der er en forventet opsparing på undervisningsdelen efter 2021 på ca 
1 mio kr. Der har været en runde, hvor medarbejderne er kommet med 
ønsker. Medarbejdernes bud var ikke større, end at de umiddelbart er 
indkøbt. Desuden er der ønske om at renovere B-bygningens ind-
gangsparti og trappeopgang eller klasselokalerne i samme bygning. 
Bestyrelse anbefaler, at vi går med klasselokalerne, så alle overflader 
renoveres. Nina kigger desuden på, hvad der kan gøres i indgangspar-
tiet. 
 

Værdiregelsæt Bestyrelsen godkender værdiregelsættet. 
I forbindelse med senere gennemgang af principper, arbejdes med 
evaluering af værdiregelsæt og inddragelse af forældre-input og en evt. 
gennemskrivning. 
 

APV Medarbejderne har besvaret APV i dette efterår. Eva gennemgik en 

sammenstilling af Børn og Unge samlet, skolerne som helhed, Rosen-

vangskolen som helhed og de enkelte personalegrupper på skolen. 

Opgørelsen viser at på langt de fleste områder både samlet og i de en-

kelte afdelinger ligger Rosenvangskolen flot. Der bliver fulgt op i den 

enkelte afdelinger. 

Principper Punktet udsættes 
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Ansættelse af skoleleder Ros til Eva fra bestyrelsen for at aflevere en skole i topform. 

 

Anne og Mads fra bestyrelsen er med i ansættelsesprocessen, og vi 

håber at have en ny skoleleder ansat pr. 1. marts. 

 

 

 

Referent: Thomas Hebsgaard 
 


