
 
 

 

Velkommen til den nye skolebestyrelse og tak til den gamle. 
Vi mødes i administrationsbygningen til lidt mad og drikke – bemærk tidspunkt: 18.00 

 
 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt – høringssvar fra skolebestyrelsen er afsendt. 
2. Tema: ”Ny skole” 
2.1: Siden sidst: 
Nyhedsbrev vedrørende Finderuphøj og Rosenvængets Skole er udgivet dags dato på Intra. 
Byggeriet starter til august som forventet. 
 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Skoleårets planlægning – kort orientering. 
Annette orienterer kort om hvor langt vi er kommet. Der er små ændringer, blandt andet er tidspunktet for 
spisepausen ændret. Skoledagens længde er konverteret til to-lærerordning som de foregående år. I 
skrivende stund er personale ved at finjustere de endelige skemaer. Der er fem skole-startere til august og 
forventelig kommer der muligvis to mere. 
3.2: Mødedage og tidspunkter for kommende skolebestyrelsesmøder. 
Den nye bestyrelse vælger rullende mødeplan a 2,5 time startende kl:18.00  
Skolen kommer med bud på datoer fordelt på måneder. 
4.  Orientering:    
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
Afgående skolebestyrelse overleverer til ny skolebestyrelse. 
Afgående bestyrelses stikord = godt tidspunkt – der er ingen hængepartier – ny skole på vej – dialogmøder 
med politikere – de løbende forretninger – økonomi og tilsyn med økonomi – politikker og guider – 
skolebestyrelsens arbejde generelt – skolebestyrelsesrepræsentanter med til forældremøder – kørsel – 
kurser for skolebestyrelser – nyhedsbreve fire gange årligt – ”blå mandag” – samarbejde med Finderuphøj 
Skole – forståelser og forklaringer om ”specialområdet” – hvad er skolebestyrelsens og de enkelte 
medlemmers rolle i de forskellige dialoger og debatter. 
Lone orienterer om indkaldelse til evalueringsmøde i september vedrørende ”Sportsskole” og fremtidig 
samarbejdsform med skolen og andre interessenter. 
Lone har i denne sammenhæng efterlyst initiativer vedrørende idræt for handicappede elever med familie. 
Der er etableret muligheder på VGF kommende efterår og opslag vedrørende datoer følger.  
”Skolebestyrelsens Håndbog” udleveres til den nye bestyrelse. 
Personalerepræsentanter:  
Alt vel.  
Ledelsesrepræsentanter: 
En stor tak til den afgående bestyrelse og velkommen til den nye. Vi glæder os til samarbejdet. 
Annette fortæller bredt om skolens succeser og fremskridt. Ros til personale og det brede samarbejde. 

 

 5.  Eventuelt:   
 

Næste møde: dato følger snarest. 

 

 

 
Dagsorden  

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Mandag 18. juni 2018 kl:18.00 – 21.00 

      

              Indkaldte: 
 
 

              Inviterede:  
 
 
                     Gæst:          
 

Steen Dalsgaard, Esther Døssing, Annette Hjorth, Tina Klausen,  
Niels Lund, Tina Møller, Ulla Nielsen, Lone Rasmussen, Dennis Villadsen, 
 
Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Møller Madsen, Pia Sørensen, Tom 
Jakobsen, Tommy Haun 
 
Camilla Lægsgaard, administrativ leder, Rosenvængets Skole 

                    Afbud: 
              Ordstyrer:    

Esther Døssing, 
Steen Dalsgaard                                                                               

              Referent: 
         

Niels Lund 


