
Referat 
 
Ordinært skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 
Dato:   d. 16. marts 2021 - VIRTUELT 

Tidspunkt:  kl. 17.00-19.00 

Afbud:   Carsten Busk 

________________________________________________________________________________________ 

Tid Emne     Ansvarlig  

________________________________________________________________________________________ 

 

17.00-17.10: Godkende dagsorden    Anne  

 Godkende referat 

 Kommunikation til Aula 

 

 

17.10-17.50:  Regnskabsafslutning og udkast til budget   Peter og Eva 

Peter deltager og gennemgår de vedhæftede bilag om regnskabsafslutning, budgetudkast og 

forudsætningerne for budgettet. Vi havde håbet at vi havde fået alle oplysninger i forhold til 

klasseantal i det kommende år, men det er desværre ikke tilfældet. Som I kan se er der 

forudsætninger i forhold til antal modtagelsesklasser, specialklasser og børnehaveklasser. 

Måske er vi klogere når vi når til mødet, men kan ikke nødvendigvis nå at ændre budgettet, 

men kan orientere om evt. konsekvenser såvel økonomisk som personalemæssigt.  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

17.50-18.00: Status på anlægsarbejde og renovering   Eva 

En kort orientering om, hvor langt vi er med renoveringen af omklædningsfaciliteterne og 

med Kys og Kør 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

18.00-18.10:  Kort pause  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

18.10-18.30:  Nyt skoleår     Eva 

Skolebestyrelsen skal hvert år godkende lektionsfordelingsplanen. Vedhæftet er den 

vejledende lektionsfordelingsplan fra Undervisningsministeriet, som er den plan ledelsen 

ønsker at følge.  

 

Der er mulighed for i begrænset omfang at konvertere den understøttende undervisning til 2-

voksenordninger. Skolebestyrelsen skal orienteres, hvis skolen ønsker at bruge den mulighed. 



Der er to forskellige paragraffer, som omhandler konverteringen af den understøttende 

undervisning §16b og §16d. (se bilag) 

 

Eva og Jakob orienterer om hvordan vi forestiller os at bruge muligheden for konvertering i 

det kommende skoleår. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

18.30-18.50:   Coronaskolen     Eva + alle 

Eva orienterer om Coronaskolen set fra ledelsens bord. Der er mulighed for at komme med 

kommentarer om, hvordan det ser ud fra lærer- og pædagogside og fra forældreside.  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

18.50-19.00:  Eventuelt     Anne 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Anne Bergholt Sommer og Eva Vilsgaard 
Bestyrelsesformand                                Skoleleder 

 

 

 

 

Bilag: 

• Regnskabsafslutning og udkast til budget  

• Budgetforudsætninger 

• Lektionsfordelingsplan 

• Rammer for afkortning af skoledagens længde (§ 16 b & d) 

 


