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Tilstede 

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

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

 

Peter Behnk deltog i punktet om budgetopfølgning 

 

Fraværende: 

Betinna Ehlig 

 

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

Referatet er kommet sent ud og godkendelsen er derfor udsat til næste 
møde 
 
Dagsordenen er godkendt 
 
Carsten skriver til Aula 

Bestyrelsens sammensætning Betinna ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen er fortsat be-
slutningsdygtig. Vi venter derfor til kommende skoleår med supplering 
af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Budgetopfølgning Der forventes et væsentlig større overskud på undervisningsdelen i for-
hold til budgettet. Primært har der været et lavere aktivitetsniveau pga 
corona. Samtidig har skolen fået refusion for størstedelen af corona-re-
laterede udgifter. Samlet vil det betyde, at det akkumulerede under-
skud falder til 2,4% af skolens budget. 
 
SFO forventes at gå ud af 2020 med et overskud på ca. 240.000. Det 
skyldes primært et lavere aktivitetsniveau grundet corona og løbende 
forandringer i personalegruppen. Samlet vil det betyde et akkumuleret 
overskud på ca. 3% i forhold til bevillingen. 
 
Skolen er pålagt en handleplan for at afvikle det akkumulerede under-
skud over tre år. Der er forud gået en proces med drøftelser med for-
valtningen. Handleplanen indebærer en reduktion i udgiften til børn i 
eksterne tilbud, besparelser ifm byggetekniske fællesskaber og fælles-
udgifter med SFO. I handleplanen er der taget højde for en engang ud-
gift til renovering af omklædningsfaciliteter. 

Værdiregelsæt Arbejdsgruppen omkring værdiregelsæt har skrevet et revideret ud-

kast. Nina og Anne Sommer laver en sproglig og layoutmæssig bear-

bejdning. Efter nytår følger en proces, hvor medarbejdere, elever og 

forældre skal komme med input til værdiregelsættet. 

Principper Udkast til “Princip til forebyggelse og håndtering af overgreb blandt ele-

ver” blev godkendt. Der skal laves en sproglig korrektur. 
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Høringssvar Udkast til “Ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn” er sendt i hø-

ring. Eva formulerer udkast til høringssvar, der rundsendes til godken-

delse. 

Orientering og evt. Corona-status: Positive tilbagemeldinger på skolens løbende oriente-
ringer til forældre. 
 
Egenskole-andel: Præsentation af talmateriale der viser noget om 
hvor, de børn der bor i skoledistriktet, går i skole. Tallene peger på 
nogle overordnede årsager til, hvorfor familier eventuelt fravælger den 
lokale skole. For Rosenvangskolens vedkommende er der sket i fald i 
egenskoleandel over de sidste 10 år. Anne og Eva planlægger en drøf-
telse i bestyrelsen på kommende møder. 

 

Referent: Thomas Hebsgaard 
 


