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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen tirsdag d. 16. september 2020 

 

Tilstede 

Anne Bergholt Sommer, Anne Kjærhus Mortensen, Betinna Ehlig, Mads Balle Christensen, Nina Krarup, Eva Vils-

gaard, Jacob Mangelsen, Jesper Martinus, Kristina Vogelius og Thomas Hebsgaard 

 

Fraværende: 

Carsten Busk 

 

 

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

Dagsorden godkendt. 
 
Forælder, der deltog på sidste møde, har kommenteret referatet og er 
opfordret til at fremsende bemærkninger. Bestyrelsen godkender refe-
ratet. 
 
Betinna skriver til AULA 
 

Godkendelse af årshjul for arbej-
det i Skolebestyrelsen 

Anne og Eva har lavet et udkast til bestyrelsens arbejde i dette skoleår. 
Det skal undersøges, hvornår der er bestyrelsesvalg igen. Bestyrelsen 
har derefter godkendt udkastet. 

Værdiregelsæt - ordensregler Anne og Eva har lavet et udkast til procesplan. Planen bygger på fem 

faser: 

• Videns opsamling 

• Udarbejdelse af forslag og implementeringsplan 

• Høring 

• Vedtagelse 

• Opfølgning 

Forælder, Morten Neubert, har kommenteret procesplanen og foreslået 

yderligere inspirationsmateriale. 

Som en del af første fase inviteres lærerteam fra 2., 5. og 8. årgang 

med til bestyrelsens møder for at beskrive teamets arbejde med ele-

vernes trivsel. På dette møde deltog 5. årgangs lærere og fortalte om, 

hvordan de arbejder med trivsel, læring og klassekultur og gav input til, 

hvad værdiregelsæt og ordensregler - set fra deres sted på skolen – 

bør omhandle. 
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Principper Princip for SFO 

Kristina og Jacob gav en kort præsentation af det reviderede princip. 

Ønske fra bestyrelsen om, at det sprogligt bliver mere tydeligt, hvordan 

der i hverdagen både arbejdes med den frie leg og planlagte aktivite-

ter. Efterfølgende sendes princippet rundt til kommentarer og godken-

delse. 

 

 

Princip om forebyggelse af vold og trusler 

Kristina og Eva laver et udkast til næste møde.  

 

Sorgpolitik 

Kristina og Eva samler op på sorgpolitik inden næste møde. Bestyrel-

sen havde en drøftelse af skolens rolle og kommunikation med foræl-

dre, når der er begivenheder eller situation, der berører børnene 

stærkt. 

 

Orientering og eventuelt ”Kys og kør” 
Som en del af ”sikker skolevej”-indsats bliver der lavet ny indretning af 
P-pladsen mellem skolen og kirken med en bane til afsætning af børn 
om morgenen. Projektet er godkendt fra skolen og afventer myndig-
hedsgodkendelse. 
 
”Corona-skolen” 
Eva orienterede om de rammer skolen er underlagt, om hvordan det er 
udmøntet lokalt på skolen, og hvilke udfordringer det kan give i hverda-
gen. 
 
Forældremøder 
Ud fra et forsigtighedsprincip har skolen valgt, at der generelt ikke er 
forældremøder i dette efterår, men at årgangene skriver et oriente-
ringsbrev til forældrene. 
 
Baderum 
Projektet er i tilbudsfasen. 
 
Kvalitetsopfølgning 
Der er fra forvaltningen rundsendt et tillæg til kvalitetsopfølgning. 
 
KCL 
Kommunens styrkede ordblindeindsats skal fremover forankres i Kom-
petencecenter for læsning. 
 
Evt 
Bestyrelsen spørger til, hvor mange elever, der løbende forlader sko-
len. Det kommer på som et kommende punkt. 
 

Referent: Thomas Hebsgaard 
 


