
 
 

 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referat 
1.1: Referat godkendt. 
2. Tema: ”Ny skole” 
2.1: Seneste nyt fra og om byggeriet 
Der er afholdt rejsegilde, alt går planmæssigt. Der er fundet økonomi til anlæg af ny legeplads og der 
afholdes et møde til august om hvorledes midlerne kan finde anvendelse.  

 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Særlige L-dage i kommende skoleår (se besked i indkaldelse) 
Skolebestyrelsen drøftede muligheder, men da der ikke kunne opnås enighed blev det vurderet, at der ikke  
opereres med lukkedage udover de allerede besluttede. 
3.2: Skolefotografering (bilag+link: https://vimeo.com/298985128) 
Skolebestyrelsen overvejer videre vedrørende de forskellige muligheder. 
3.3: Oplæg om seksualvejledning 
Annette orienterer om muligheder for kompetenceudvikling for personale. Der er kontakt til en kompetent 
underviser indenfor området og det arbejdes der videre med. Endvidere kan der arbejdes med området 
som et oplæg-indlæg på et kommende forældremøde. Tematikken drejer sig i høj grad om fagpersoners 
og forældres samarbejde om etik - moral – aftaler – osv når det kommer til følsomme områder som 
seksualvejledning og de unge menneskers egen håndtering af hormonernes ustyrlighed. Andre input til 
forældremøde i august måned modtages gerne.  
Der efterlyses opfølgning efter de fælles oplæg på forældremøderne og der arbejdes fremover med 
tydeligere spørgsmål til drøftelse i afdelingerne.  
3.4: Solpolitik 
Solpolitik på Rosenvængets Skole er som beskrevet d. 10. maj 2019 på F-intra: 
     Jeres barn/unge er blevet smurt ind i solcreme, når han/hun møder på skolen. 
     Jeres barn/unge har solcreme med i tasken/til opbevaring på skolen. 
     Cremen er mærket med barnets/ den unges navn.  
     Vi sørger for at smøre solcreme på ved behov i løbet af dagen 
3.5: Søskendekursus – vigtigt nyt. 
Annette orienterer om kurset generelt og økonomi til afholdelse. TV2 har kontaktet kursustilbuddet og 
forespurgt om mulighed for at lave en tv-udsendelse om ”søskendeproblematik” på et etisk forsvarligt 
grundlag. Der skal således findes en familie der både kan have interesse i at være deltager og samtidigt 
være indstillet på de udfordringer det kan give at være ”offentlig”. 
Kursusdage er fredage, kl:15.00-19.00 på flg: datoer: 27.september, 4. oktober og 25.oktober 2019  
Skolebestyrelsen bakker op om ideen og følger med interesse de næste skridt. 
4.  Orientering:    

 
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
Sportsskole aflyses pga. for få tilmeldinger. Det undersøges hvordan pasningsmæssige problemer 
eventuelt kan afhjælpes, i nogen grad, med den planlagte SFO-tid. 
Personalerepræsentanter: 
I gang med næste skoleår, udskoling med meget mere. Skolefest overstået og vellykket.   
Aula afventes med spænding.  
 
 

 
Dagsorden  

Referat 

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Onsdag 12. juni 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  
Camilla Lægsgaard 

                Afbud: 
           Ordstyrer:    

Pia Sørensen 
Tommy Haun 

           Referent: 
                      
                   

Niels Lund 
 
Der vil i anledning den af forestående sommerferie blive serveret en let anretning. 
 

https://vimeo.com/298985128


 
 

 
 
           
Ledelsesrepræsentanter: 
Skoleårets planlægning – status 
Der er indkommet opsigelser på grund af nye jobs og studieplaner. Det undersøges hvordan det løses 
på bedste måde. Annette orienterer om det videre forløb. Skemaer er næsten færdige, økonomien er 
god, vi får seks nye skole-startere efter sommerferien. Det drøftes med forvaltning hvorledes der i 
fremtiden skal ses på Rosenvængets Skole, hvorledes der visiteres o.m.m. Hvordan ser vi på ny 
viden, kompetenceudvikling, vidensdeling etc.  

Opfølgning tilfredshedsundersøgelse: se FI-værktøj-evaluering-spørgeskema 

Skolebestyrelsen har gennemset undersøgelsen og har ikke yderligere at tilføje. 
 
                                 

 

 5.  Eventuelt:   
 
 
 
 

Næste møde: mandag 19. august 2019 kl:18.00 
 
Alle ønskes en god sommerferie….:) 

                                                                                                     
Til næste dagsorden:  

 

 


