
 
 

 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referat 
1.1: Referat godkendt. 
2. Tema: ”Ny skole” 
2.1: Alt går som planlagt – der er ikke forsinkelser i byggeriet og ”murene” er på vej op. 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Regnskab og budget. 
Annette orienterer og bestyrelsen gennemgår tallene i hovedtræk. 
Der er en budgetnedgang, men overordnet ser økonomien fornuftig ud. 
I 2020 påregnes udgifter i forbindelse med flytning til ny skole. 
Regnskab og budget godkendes af skolebestyrelsen. 
4.  Orientering:    

 
Skolebestyrelsesrepræsentanter: 
Skolefoto v. Tommy Haun 
Skolebestyrelsen drøfter skolefotografering generelt og tager emnet op ved senere lejlighed. 
Tilfredshedsundersøgelse: 
Annette orienterer om de foreløbige resultater, men det statistiske grundlag vurderes som svagt med 
relativt få besvarelser. Skolebestyrelsen ønsker at forlænge svarfristen for at få flere tilkendegivelser. 
Således genåbnes undersøgelsen igen med en reminder om ny besvarelsesfrist. 
                           
Personalerepræsentanter: 
MUS: gennemføres over februar og marts med afsæt i kompetencekort. 
Skoleårets planlægning: er i gang blandt andet med afsæt i ovenstående. 
Temaaften: fokus på fravær og hvad det betyder for organisationen som helhed. 
Invitation: aften om ”Rollemodeller” – se information på F-intra opslagstavle. 
               
Ledelsesrepræsentanter: 
Overvejelser om konfirmation og konfirmationsforberedelse. 
Emnet har været drøftet i personaleregi. Fra MED-udvalg opfordres til at fortsat at afsætte de 
nødvendige ressourcer til konfirmationsforberedelse. Det vurderes, at det er en vigtig aktivitet som 
skolen bakker op om. Der er forespurgt hos forældre om ønsker og input til konfirmationsforberedelsen 
og vores præst, Hannah, er også forespurgt i forbindelse med den nødvendige planlægning. Hannah 
kommer som sædvanligt til forældremøder og informerer yderligere forud konfirmationsforberedelsen.  
 
Kørselsmøde 6. marts 2019. 
Bestyrelsen drøfter mødeoplæg og kommissorium. Til mødet deltager Christina, Pia, Tom og Tommy 
fra skolebestyrelsen.  
                                 

 

 5.  Eventuelt:   
 

Ferieplanlægning: vanskeliggøres af aflastnings institutioners manglende tilbagemelding. 
 
 

Næste møde: torsdag 28. marts 2019 kl:18.00 
 
Til næste dagsorden:  

 

 

 
Dagsorden  

Referat 

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
tirsdag 19. februar 2019 kl:18.00-20.30  
 

     
 

Indkaldte: 
 
 

            Gæster: 

Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun, 
Tom Jakobsen 
Annette Hjorth, Dennis Villadsen, Niels Lund, Ulla Nielsen 
 

                Afbud: 
           Ordstyrer:    

Birthe Kastbjerg 
Pia Sørensen 

           Referent: 
                      
                       

Niels Lund 
 
 


