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1. Godkendelse af referat
1.1: Referat godkendt
2. Tema: ”Ny skole”
2.1: Seneste nyt fra og om byggeriet
Planlægning af ny legeplads er så småt ved at blive igangsat.
Der er planlagt med besøgsdage for elever på ”ny skole” mens der bygges – forældre er også velkomne
på de pågældende dage. Giv gerne besked i forvejen.
”Kultur-sporet”, der kører sideløbende med den fysiske bygge og flytteproces, forberedes henover
sensommer og tidligt efterår – personale og forældre orienteres og medinddrages i processen efterhånden
som den skrider frem. De politiske beslutninger i forhold til ”fællesskab” med Finderuphøj Skole er ikke
ændret.
3. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Gennemgang af sommerferie statistik for fremmøde i SFO
Annette gennemgår statistik for fremmøde i SFO-sommerferie. Der er overordnet god samstemmighed
mellem tilmeldte og fremmødte. Positivt i forhold til tildeling af personaleresurser og planlægning af ferie.
Skolebestyrelsen drøfter det generelle i planlægning af resurser, lukkeuger m.m. og udtrykker tilfredshed
med det samlede billede. Efter indflytning i ny skole kan et rationale i forhold til brug af resurser bruges
bedre, end når vi er fordelt på to matrikler, Spættevej-Rørsangervej.
3.2: Til udtalelse: Styrelsesvedtægter med bilag (svarfrist 3. oktober -se bilag)
Skolebestyrelsen drøfter materialet generelt og der er fokus på elevsynspunkter i skolebestyrelsen. Der er
opbakning til, at der findes elever der kan komme med synspunkter der i bestyrelsen kan præsenteres af
personalerepræsentanter. Skolebestyrelsen ønsker, at emnet drøftes med personalegruppen. Der er ikke
kommentarer til styrelsesvedtægter eller bilag og det fremlagte materiale tages således til efterretning.
3.3: Fælles møde for bestyrelser på Finderuphøj og Rosenvængets skoler 20. november 2019
• Skolebestyrelsen kan komme med input til emner, punkter, dilemmaer etc. til dagsorden
Skolebestyrelsen går i tænkeboks og punktet tages op senere.
4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
Netværksgruppe vedrørende autisme - opfølgning ved Per
Starter 10`ende oktober v. Tine Hansen (PPL-psykolog) Emne: Bo Heilskov og stresshåndtering.
Samarbejde med bestyrelse i børnehave - opfølgning ved Tommy
Ikke noget nyt og der gøres ikke mere.
Personalerepræsentanter:
Der er forslag til firma der kan håndtere elevfotografering. Ellers er der kommet gang i et nyt skoleår
og det er startet godt. Positiv begejstring er bemærket af forældrerepræsentanter i bestyrelsen og
hermed sagt….:)

Ledelsesrepræsentanter:
Opfølgning søskende kursus
Skuffende lavt tilmeldingsniveau indtil nu. Der kan være flere årsager til dette, men det fremgår ikke
klart hvorfor kurset ikke bliver tilvalgt. Vi opretter kurset og håber på fuld tilmelding.
Skoleårets start, status – nye ansættelser – nye elever – andet
Annette orienterer. To nye pædagogiske assistenter er blevet ansat i henholdsvis ungdoms og juniorafdelingen. Begrundet i studieoptag har der været en opsigelse - næste skridt overvejes og der kan
muligvis ansættes yderligere en pædagogisk assistent.
Der er startet syv nye elever på skolen.
Annette problematiserer elevers-forældres skiftende fremmødetid i flere afdelinger – problemet består
i, at både andre elever og personale forstyrres unødigt. Der kan være gode grunde til at man kommer
for sent, men det må ikke blive en rutine at komme senere end planlagt og ligeledes skal der ikke tales
hen over eleverne når de er startet på dagens skoletid. Skolebestyrelsen bakker op om, at der tages
fat om problemet, og at det adresseres relevant.
Temaet tages op til et kommende forældremøde, og der skrives på FI.

5. Eventuelt:
•
•
•
•

Pia udsender et opslag vedrørende idræt for handicappede og deres familier.
Opslaget bliver sat på FI.
Skolebestyrelsen ønsker ”formøder” forud for de ordinære møder. Skolen finder et ledigt
mødelokale.
Nyt fast tema til dagsorden: ”Kultur, form og indhold på Ny Rosenvængets Skole”
Forældrehenvendelser til Skolebestyrelse – som et fast punkt på dagsordner overvejes.

Næste møde: tirsdag 24. september 2019 kl:18.00-20.30
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