
 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
2. Tema: ”Ny skole” 
2.1: Siden sidst: Der har været afholdt borgermøde om byggeplaner og igangsættelse af byggeri på 
Finderuphøj Skole. Underudvalgene, bla legepladsudvalg, arbejder videre, men styregruppe og 
byggeudvalg har foreløbigt ikke flere møder. Fremover afholdes løbende fælles ledelsesmøder skolerne 
imellem. Drøftelserne går på blandt andet på fælles arrangementer for personale på tværs, men der er 
ikke lavet faste aftaler. Endvidere drøftes kompetencer, vidensdeling, børnesyn med mere. 
Byggeriet går i gang til august og der planlægges med ”små” fejringer med is eller lignende for eleverne på 
begge skoler. 
Når byggeriet starter vil der blive arrangeret ”åben byggeplads-dage” for skolernes elever hvor maskiner 
og andet kan beses. 
 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Skolefest 1. juni – servering, invitationer m.v. 
Invitation kommer snart ud. Mercantec står, ligesom sidste år, for servering af små retter. Der vil i løbet af 
dagen komme en pølsevogn forbi så den værste sult kan stilles. Bestyrelsen drøfter om der evt. kan 
sælges fadøl til skolefesten og dette besluttes. 
3.2: Skoleårets planlægning: 
Dennis og Ulla orienterer bredt om den foreløbige planlægning. Evalueringsundersøgelsen giver anledning 
til mindre strukturændringer. Blandt andet ændrede hjemkørselstidspunkter for børn der skal til 
Egeskovhus, mere klassetid, tur-dage etc. Kalenderen er under endelig udarbejdelse. Skolefest 2019 
planlægges at blive afholdt tirsdag 4. juni 2019. Skolebestyrelsen drøfter klubaftens placering, men det 
fastholdes af forskellige årsager, at klubdag stadigt er tirsdag. Julemarked og julefest finder sted  
17. november 2018. 
Personaleindsatsområder er også planlagt – særligt med fokus på igangværende pædagogiske tiltag 
vedrørende minimering af ud-afreagerende adfærd, rammesætning, analyse af udvalgte situationer med 
videre. 
4.  Orientering:    
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
Skolebestyrelsen drøfter kort det kommende møde på Vestervang Skole 24. april. Her mødes 
skolebestyrelsen med BU-udvalget til en kort drøftelse af indsatsområder. 
Der udtrykkes tilfredshed med det nyligt overståede forældremøde og måden det var planlagt på med et 
oplæg om ”Søvn” og dernæst videre snak i afdelingerne.  
Søskendekursus: evaluering fra brugerne – stor tilfredshed med kurset fra de deltagende søskende. 
(se også seneste nyhedsbrev fra skolebestyrelsen på skolens hjemmeside) 
Det drøftes om der skal videre ske udbygning af kurset i forhold til forskellige aldersgrupper, særligt har et 
kursus for ungdomsgruppen været efterspurgt.  
Personalerepræsentanter:  
Skole-hjem samtalerne starter i maj. 
Ledelsesrepræsentanter: 
Annette orienterer bredt om dagligdagen på skolen og i de forskellige afdelinger samt en praktik og 
vidensdeling med institutionen Katholdt-Bulderby. Vi drøfter kulturer og kulturforskelle i afdelingerne med 
afsæt i nogle igangværende drøftelser i forhold til skoleårets planlægning. 
Økonomi ser hæderlig ud og der bliver mulighed for at købe en ny bus. Busserne er således opdaterede 
og fremtidssikrede i en del år fremover. Endvidere indkøbes en ny ”Rickshaw” og et nyt legetårn til 
legepladsen. Det ser ud til, at vi får flere elever end tidligere beregnet og der bliver således balance i 
forholdet mellem indskolings og afgangselever.  
 

 5.  Eventuelt:   

 
Dagsorden  

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Mandag 16. april 2018 kl:18.30-21.00  

      

Indkaldte: Steen Dalsgaard, Esther Døssing, Annette Hjorth, Tina Klausen,  
Niels Lund, Tina Møller, Ulla Nielsen, Lone Rasmussen, Dennis Villadsen, 
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Niels Lund 



 
 

Næste møde: mandag 14. maj 2018 kl:18.30 

 

 


