Dagsorden

Indkaldte:

Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole.
Onsdag 15. august 2018 kl:18.00-20.30
Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun,
Annette Hjorth, Niels Lund, Ulla Nielsen, Dennis Villadsen,
Ingen afbud
Annette Hjorth
Niels Lund

Annette byder velkommen til den nye bestyrelse og gennemgår nogle hovedpunkter i det kommende
bestyrelsesarbejde.
1. Godkendelse af referat
(vedlægges som bilag og findes på skolens hjemmeside)
Referat godkendt.
2. Tema: ”Ny skole”
2.1: ”Første spadestik”
Annette orienterer om arrangement i forbindelse med ”Første spadestik” til ny skole. 27. august.
”Hjem-is” er bestilt til at servere is for Finderuphøj Skoles og Rosenvængets Skoles elever.
Per Møller Jensen, formand for Børne og Ungeudvalget, deltager og pressen er inviteret.
Elever fra Rosenvængets Skole deltager med et musikalsk indslag.
3. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Konstituering:
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
• Formand Pia Sørensen
• Næstformand Tommy Haun
• Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk og Per Madsen er ordinære medlemmer.
Det besluttes, at Tom Jakobsen (suppleant) fremover inviteres til ordinære bestyrelsesmøder.
3.2: Skolebestyrelsens forretningsorden (bilag)
Skolebestyrelsen underskriver forretningsordenen.
3.3: Overordnet gennemgang af styrelsesvedtægter, politikker etc. v/ Annette Hjorth (bilag)
Annette orienterer om løst og fast i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, høringer, tilsyn, økonomi m.v.
Kommende processer i forbindelse med ”Ny Skole” berøres flygtigt.
3.4: Hvad har I brug for lige nu?
Brug for at komme i gang og afprøve mulighederne.
Det aftales, at fremover bestilles et lettere traktement i forbindelse med bestyrelsesmøder.
3.5: Konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærer-ordning
Bestyrelsen beslutter, at ansøgning om konvertering fremsendes.
3.6: Skolens økonomi
Skolen har en sund økonomi. Annette redegør for de trufne dispositioner, ressource-tildeling samt en
løseligt overslag over hvordan pengene forbruges resten af skoleåret. Elevtallet er steget i forhold til det
forventede og dette er medvirkende til en økonomisk robusthed. Der indkøbes endnu en ny bus og en
gammel bus kasseres. Endvidere planlægges der med et mere legeorienteret fællesrum i forbindelse med
indgangspartiet. Morgen-SFO er flyttet ind i den nyindrettede ”Oasen” i et af de forhenværende
ungdomsafdelingsrum. Skolen har modtaget en legattildeling fra ”Eye-Learn” som vil blive omsat til
relevante materialer for eleverne. (se evt. ”Eye-learns” hjemmeside: http://eyelearn.dk/)
3.7: Forældremøde 29. august
Workshops og præsentation af bestyrelsen i forældrekredsen.
4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
Deltagelse i Landsmøde – Skole og Forældre
Deltagelse er til overvejelse i bestyrelsen.
Personalerepræsentanter:
Alle er kommet godt i gang med det nye skoleår. Snart start på ”Intensive Interaction”

www.intensiveinteraction.dk
Ledelsesrepræsentanter:
Opdatering af kontaktoplysninger samt foto til F-Intra.
Foto af bestyrelsesmedlemmer fremsendes til skolen eller lægges i bestyrelsens mappe på hjemmesiden.

Der arbejdes sammen med Resource-korpset på en ”dreje-bog” til den ”duo” (kontaktpædagog og
kontaktlærer) der har det pædagogiske ansvar for den enkelte elev. Drejebogen skal give overblik over de
udfordringer en elev eventuelt har, støttesystemer, gode ideer, værktøjer med mere. Tænkningen er, at
der skabes optimal trivsel og læring for eleven i en form der også giver ”samme sprog” for personale og
forældre.
5. Eventuelt:
Næste møde: tirsdag 11. september 2018 kl:18.00
Til næste dagsorden:
•
•
•

Kørsel
Sportsskole og evaluering
Bestyrelsens ”synlighed” i forældrekredsen – hvordan?

