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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Rosenvangskolen 19. januar 2021 

 

Tilstede 

Eva Vilsgaard, Jesper Martinus, Nina Krarup, Anne Bergholt Sommer, Mads Balle Christensen, Kristina Vogelius, 

Anne Kjærhus Mortensen, og Jacob Mangelsen 

Gæster:  

Gitte skipper 

Fraværende: 

Thomas Hebsgaard, Carsten Busk 

 

 

Godkendelse af dagsorden. 
 
Kommunikation til Aula 

Dagsorden godkendt. 
 
Nina fik opgaven med at skrive til Aula. 
 
 

 
Kompetencecenter for Læsning – KCL 
 
Rådmanden har besluttet at hele ordblindeind-
satsen i Aarhus Kommune skal varetages af 
KCL pr. 1. januar 2021. En beslutning som har 
været 1½ år undervejs. Gitte Skipper (pæda-
gogisk leder af KCL) kommer og giver et op-
læg om, hvordan indsatsen bliver fremadrettet 
 

 
 
 
Gitte Skipper holdt et oplæg om arbejdet med opgaveforan-
dringerne, og om den nye organisering af KCL. 
 
Opgaven for KCL er nu ikke længere kun for ordblinde børn 
og unge, men omhandler en mere generel understøttelse af 
skolerne for børn og unge i læse skrive vanskeligheder. Her-
under understøttelse af skolernes læringsmiljøer. 
 
 
 
 

 
Værdiregelsæt 
 
Arbejdsgruppen (Anne, Jesper og Eva) orien-
terer om de næste dele af processen og hvor 
langt vi er i høringsprocessen. 
 

 

 

Værdiregelsættet er i høringsproces. I dag har det været om-

kring lærerne, pædagogerne bliver hørt i løbet af den kom-

mende måned. Eleverne hører vi når de får lov at komme i 

skole igen. I forhold til forældrene vil vi invitere ind til fokus-

gruppeinterview. Anne, Jesper og Eva står for processen. 
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Social Kapital 
 
Lige før jul fik vi rapporterne på årets Social 
Kapital måling. Eva orienterer om resultaterne 
og medarbejderrepræsentanter kommenterer. 
 

 
 
  
Eva orienterede om Rosenvangskolens Social kapital måling. 
Generelt en fin måling hvor skolen som helhed klare sig godt. 
Der undersøges omkring indskolingslærernes relation til kol-
legaer og andre grupper. TR og AMR står for arbejdet. 
 
 
 

 

Coronaskolen 
 
Eva orienterer om Coronaskolen set fra ledel-
sens bord. Der er mulighed for at komme med 
kommentarer om, hvordan det ser ud fra lærer- 
og pædagogside og fra forældreside. 
 

 
 
Eva orienterede om hvordan vi griber Coronaskolen an. Vi er 
udfordret af at vi ikke ved hvor lang tid vi skal lave fjernunder-
visning. Fra 5. til 9. klasse holdes der telefoniske samtaler de 
kommende uger.  
 
Forældrene repræsentanter fortæller generelt om en ok sko-
ledag, men at børnenes sociale trivsel er under pres.  
 

Referent: Jacob Mangelsen 
 


