
Referat fra skolebestyrelsesmøde 7. september 2021  

Tilstede: Nina Krarup, Mads Balle Christensen, Anne Kjærhus, Anne Sommer, Eva Vilsgaard, Kristina 

Vogelius. 

Fraværende: Jesper Martinus, Thomas Hebsgaard. 

 

Punkter  Referat 

Godkende 
dagsorden 
Godkende referat 
Kommunikation til 
AULA 

 Referat og dagsorden godkendt. 
Mads skriver på AULA om mødet. 
 
 
 

Årshjul Anne og Eva har udarbejdet et Årshjul for 
årets arbejde. Det bliver gennemgået og 
der er mulighed for at komme med flere 
punkter til Årshjulet. 
 

Anne Sommer gennemgik SB’s årshjul. 
Der var enighed om at det generelt 
ser rigtig fint ud.  
 

Sensommermarked Skolebestyrelsen står for Tombolaen på 
Sensommermarkedet. Anne har set på 
planlægningen og fremlægger en plan. 
 

Anne Kjærhus henter gaver, mest fra 
kirken, men også de andre steder som 
har tilkendegivet et bidrag. 
SB tager fat i AGF og andre der ikke 
har responderet på mailhenvendelse. 
7. klasse og enkelte andre forældre 
hjælper til på dagen. 
SB vil kommunikere til andre forældre 
om at finde gaver til tombolaen. 
Mads laver en bemandingsplan. 
 

Principper Vi besluttede i evalueringen i sommer, at 
vi vil kigge på vores principper og vurdere 
og de skal revideres. På aftenmøde med 
lærere og pædagoger d. 24. august 
arbejdede vi med skolehjemsamarbejdet, 
så det giver god mening, at vi starter med 
at se på de tre principper, som er knyttet 
hertil. Ledelsen orienterer om hvordan 
årets skolehjemsamarbejde er planlagt og 
vi vurderer om det giver anledning til 
fremadrettet at arbejde med et eller flere 
af principperne om 
skolehjemsamarbejdet: 

- Princip for samarbejdet mellem 
skole og hjem og om skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet 

- Princip for udvidet 
skolehjemsamarbejde 

 
 
 
Eva fortalte om det nuværende 
arbejde som pågår i forbindelse med 
genstart af skolehjemsamarbejdet på 
bagkant af coronaen. 
 
SB er enige om at tage fat i de 
foreslåede principper. Til næste møde 
vil SB’en forholder sig til princippet 
Princip for samarbejdet mellem skole 
og hjem og om skolens og forældrenes 
ansvar i samarbejdet  inden næste 
møde. 
 
 
 



- Princip for forældrenes deltagelse 
i skolens liv og barnets skolegang 
på Rosenvangskolen 

 

Værdiregelsæt Vores arbejde med Værdiregelsættet er 
blevet afbrudt af corona. Eva har 
udarbejdet en plan for, hvordan vi 
kommer i mål med vedtagelse af 
Værdiregelsættet. 
 

Eva fortalte om arbejdet og hvordan 
hun allerede har præsenteret 
værdiregelsættet på 0. og 4. årgangs 
forældremøder. 
 
SB blev enige om at vil invitere 3. og 
6. årgangs KSU ind til en dialog om 
værdiregelsættet. Eva, Anne og Jesper 
deltager i dialogen. 
 
 
 
 
 

Rekruttering til 
Skolebestyrelsen 

Valg til skolebestyrelsen bliver afviklet i 
løbet af foråret 2022 og de nye 
medlemmer starter 1. august 2022. Der er 
endnu ikke kommet en tidsplan fra 
forvaltningen, men vi skal allerede nu 
vurdere, hvordan vi får rekrutteret nye 
medlemmer til bestyrelsen 

SB drøftede forskellige 
rekrutteringsmuligheder, både det at 
prikke til nogen, samtidig vil den 
invitere ind til ”åbne møder” for at 
man kunne se hvordan arbejdet 
foregår.  
 

Orientering - Deltagelse i nudgingprojekt ang. 

rengøring med Zurface 

- Hvordan er skolestart gået? 

 

Eva orientering om Zurfaceprojektet 
som er et projekt for at højde 
hygiejne og luftkvalitet i alle lokaler 
på skolen. Projektet starter efter 
efterårsferien. 
 
Eva, Kristina og Jacob fortalte om en 
generel god skolestart for både børn 
og medarbejder. 
Vi kan dog mærke at det for 
udskolingsbørnene kan være hårdt og 
svært at komme tilbage efter 
Coronaen, som har haft enorm 
betydning for børne sociale udvikling. 

   

 


