
 
 

 

 
Velkommen: Sanne er nyvalgt medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.  
 
1. Godkendelse af referat 
1.1: Referat godkendt. 
2. Tema: ”Ny skole, ny kultur, form og indhold” 
2.1: Seneste nyt fra og om byggeriet. 
Kører fortsat efter planen. Besøgsdag igen 14. november for elever og personale samt interesserede 
skolebestyrelsesmedlemmer og andre forældre. Første april 2020 bliver der mulighed for at afholde fælles 
forældremøde på ”ny skole”. Planlægning for flytning forventes færdigt i januar 2020 – der arbejdes lige nu 
med administrativt personales placering i nye lokaler. 
2.2: Kultur, form og indhold i ny Rosenvængets Skole. 
Skolebestyrelsen spørger om struktur i ”klubtilbuddet” og indhold i forhold til en stor nedgang i potentielle 
deltagere. Annette orienterer om den generelle nedgang i elevtal kommende skoleår. Vi er af vores 
forvaltning bedt om forskellige bud på hvorledes budget med mere, påvirkes af denne elevnedgang. 
Hvordan kan Rosenvængets Skole se sig selv og hvordan kan en omverden se Rosenvængets Skole som 
et godt – det bedste skoletilbud? Hvordan får vi de gode historier ud? Rørsanger og Spættevej flytter 
sammen – hvordan kommer det bedste med fra alle verdener i et nyt kulturfællesskab.  
Skolebestyrelsen drøfter hvorledes principper for en ”samkultur” kan understøttes af skolebestyrelsen og 
efterlyser mere viden om grundlaget for hvordan de bedste betingelser for samkultur kan tilvejebringes 
med afsæt i det eksisterende. Hvordan kommunikeres og håndteres glæde, usikkerhed, frygt for fremtid, 
glæde over evolution, eller revolution, og hvordan kommer det ud? Drøftelserne griber ind i nedenstående 
punkter under punkt 2.3. Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg der kan arbejde videre med temaet. 
og drøfter derfor ikke nedenstående som særskilt punkt. 
2.3: Autismeafdelingen 
* Forståelse af målgruppen og afdelingens virke 
* Visitation af eleverne, herunder processen fra visitation til placering i det rigtige tilbud på RS. (afd)     
* Kompetenceudvikling af personale. 
* Arbejdsmiljøet. 
* A-afdelingen på den nye skole. 
 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Fælles møde for bestyrelser på Finderuphøj og Rosenvængets skoler 20. november 2019 

• Skolebestyrelsens input til emner, punkter, dilemmaer m.m. 
Skolebestyrelsesmøde 21. november aflyses og erstattes med ovennævnte møde. 
Skolebestyrelsen ønsker følgende drøftet: afstemning af forventninger til samarbejde mellem 
skolebestyrelser på to selvstændige skoler. Hvordan kommer det eleverne til gavn?  
3.2: Drøftelse vedrørende personaleansættelser, det faglige niveau/kvalifikationer samt Skolebestyrelsens 
       deltagelse i ansættelsessamtaler. 
Annette orienterer om de seneste ansættelser. Punkter tages op ved et senere møde. 
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Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Onsdag 23. oktober 2019 kl:18.00-20.30  
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4.  Orientering:    

 
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
Henvendelser fra forældre på skolen. Hvordan håndteres det bedst muligt? 

      Tommy skriver til forældregruppen om de retningslinjer skolebestyrelsen arbejder efter. 
       Fast punkt på dagsorden fremover: forældrehenvendelser 
 

Personalerepræsentanter: 
Alt vel 
           
Ledelsesrepræsentanter: 
Personale, orientering: ansættelse og medarbejderrepræsentation i skolebestyrelsen. 
Annette orienterer om ansættelse af lærer til begynderafdeling. 
 
                                 

 

 5.  Eventuelt:   
 
 
 

Næste møde: 20. november 2019 kl:18.00-20.30 med og på Finderuphøj Skole. 
                                                                                                     
Til næste dagsorden:  
 
 

 


