
 
 

 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referat 
1.1: Seneste møde var i februar, da mødet 28. marts blev aflyst. Referat er godkendt 
 
2. Tema: ”Ny skole” 
 
2.1: Seneste nyt fra byggeriet –  
 
Byggeriet kører planmæssigt  
– vi er i gang med detaljer f.eks. ringeanlægs-system, placering af stikkontakt ol. 
Rejsegilde den 16. maj kl. 13.00 
 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
 
3.1: Budgetforslag og høringssvar – Skolebestyrelsen skal afgive et høringssvar og materialet modtages 
onsdag 1. maj og eftersendes som bilag til skolebestyrelsen. 
 
Diskussion af hvilke punkter i budgetkataloget og reduktionskataloget, som skolebestyrelsen ønsker at 
give udtalelse til.  
 
3.2: Udkast til seksualpolitik.  
 
Seksualpolitikken er godkendt af skolebestyrelsen 
 
4.  Orientering:    
 
4.1 Skolebestyrelsesrepræsentanter:   
 
Forslag til drøftelse om netværksgruppe for Spættevejs forældregruppe v/ Per Madsen  
Per fortæller at autismeafdelingen ønsker at start netværksgrupper op – med mulighed for 
forældresparring, Skolen bakker op om initiativet – og anbefaler at Tine Hansen fra PPL deltager. 
Autismeafdelingen arbejder videre med sparringen. 
Forældrebestyrelsen fra Børnehaven Nørrehus har rettet henvendelse til Tommy vedr. et evt. samarbejde 
mellem bestyrelserne. 
Forældrekaffe? Der diskuteres forskellige muligheder for at lave sociale arrangementer for forældre og 
elever.                       
 
4.2 Personalerepræsentanter: 
Der arbejdes med drømmeskemaer – hvilket betyder at der ses på den enkelte elevs behov og bedste 
mulighed for at tilgodese elevens trivsel og udviklingspotentiale.            
 
4.3 Ledelsesrepræsentanter: 
Skolebestyrelsens tilslutter sig ændringer af skoleåret 2019-2020 – hvor det besluttes at vi ikke tager til 
Sølund og at skolefest afløses af en sommerfest den 19. juni som slutter om eftermiddagen 
Ændringer skyldes den forventede nedpakning og flytning af skolen til ny skole 
Skoleårets planlægning: orientering om juniorafdeling og ny struktur.  
Om søskendekursus – målgruppen udvides i efteråret 2019 
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 5.  Eventuelt:   
 

5.1 National trivselsmåling – der er generelt en holdning i bestyrelsen til at gennemførelse af en 
trivselsmåling ikke giver mening på Rosenvængets Skole. 
 
5.2 Evaluering af forældremøde 3. april 2019 – Oplægsholder havde mange gode pointer – men havde 
åbenlys svært ved at gennemføre et foredrag. Skolebestyrelsen oplevede at de blev trukket 
følelsesmæssigt ned og desværre ikke at blive opløftet. Skolen har efterfølgende henvendt sig til 
leverandøren og har fremført kritikken – dette har medført at foredraget er uden beregning. 
 
5.3. KLUB - præcision af begrebet Rosenvængets Skoles KLUB – som egentligt ikke er en KLUB men er 
vores betegnelse for et udvidet SFO-tilbud. Klubtilbuddet foregår hver tirsdag fra 14-19 og er et tilbud til de 
unge hvor personalet mener at det giver mening. Eleven skal være tilmeldt SFO for at kunne være en del 
af klubtilbuddet. 
 
 

Næste møde: onsdag 12. juni 2019 kl:18.00 – Pia er forhindret til kommende SB-møde. 
 
Til næste dagsorden:  
Resultat af forældretilfredsheds undersøgelse. 
Er der behov for en solpolitik på Rosenvængets Skole ? 
 

 


