
 
 

 

Som aftalt tidligere afholder vi ”Nytårskur” og måske kommer vi i tidsnød i forhold til behandling af 
punkterne. Vi vil derfor gerne udvide den ordinære mødetid til 21.00 hvis nødvendigt. 
 
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. 
Alt kører som planlagt. Der er lavet forslag til fordeling af lokaler på ”Ny Rosenvængets Skole”. Annette 
orienterer om de overvejelser der i den forbindelse har været arbejdet med i MED-udvalget og andre 
relevante fora. Legepladsudvalget præsenterer deres ideer til pædagogisk weekend. 
2.2: Kultur, form og indhold i ny Rosenvængets Skole. Herunder generel opfølgning siden fælles 
       skolebestyrelsesmøde, november 2019.   
Der er fundet en god løsning i forhold til sammenlægning af de to ledelsesteam så der ikke straks finder en 
fysisk sammenlægning sted. Skolebestyrelsens ”værdi-papir” bruges som afsæt til kommende drøftelser til 
pædagogisk weekend 24-25 januar.  
Skolebestyrelsen drøfter kort hvilke tanker der har været vendt. Overordnet er der en positiv stemning i 
begge bestyrelser vedrørende kommende samarbejde. 
Skolebestyrelsen orienterer om forældremødet 4. november og de afledte reaktioner. 
2.3: Skolebestyrelsens udvalg og kommissorium – ”Værdipapiret” (jvf referat 23. oktober 2019) 
Dokumentet er vedtaget og godkendt i skolebestyrelsen. 
2.4: Dialogmøde 
Mødet er afholdt og der er orienteret i skolebestyrelsen. 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Skoleårets planlægning – principper. (bilag) 
Annette orienterer bredt om overvejelser i forbindelse med kommende skoleår og faldende elevtal. 
Principper kommende skoleår vedtaget af skolebestyrelsen. 
3.2: Budget – regnskab og overvejelser om kommende skoleår.  
Camilla Lægsgaard orienterer om kommende budget ud fra præsenterede nøgletal. Blandt andet med 
afsæt i kommende flytning og tilknyttede udgifter. Der vil blive tale om et dalende elevtal, men omfanget 
kendes endnu ikke. Annette orienterer om mulige konsekvenser, men der er endnu håb om øget 
elevtilgang. Der kan blive tale om reduktioner i kommende budget for at skabe overensstemmelse mellem 
indtægter og udgifter. 
3.3: Skoleårets lukkedage og kalender 
Annette orienterer om tilmeldte og fremmødte i SFO i juleferien.  
3.4: Drøftelse vedrørende personaleansættelser, fagligt niveau/kvalifikationer samt Skolebestyrelsens 
       deltagelse i ansættelsessamtaler. 
Skolebestyrelsen drøfter punktet og der inviteres repræsentanter fra skolebestyrelsen ved kommende 
ansættelser ligesom tidligere.  
3.5: Formandsberetning og kvalitetsrapport. 
Formandsberetning er indsendt til kvalitetsrapport. Annette orienterer kort om kvalitetsrapportens videre 
gang. 
 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden  

Referat 

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Mandag 20. januar 2020 kl:18.00-20.30 (21.00)  
 

     
 

Indkaldte: 
 
 

            Gæster: 

Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun, 
Tom Jakobsen 
Annette Hjorth, Niels Lund, Sanne Elise Langdal, Ulla Nielsen  
Camilla Lægsgaard, Lone Jorsal Rasmussen 

                Afbud: 
           Ordstyrer:    

Lone Jorsal Rasmussen, Tom Jakobsen  
Pia Sørensen 

           Referent: 
                      
         

Niels Lund 
 
 
 



 
 

 
 
 
4.  Orientering:    

 
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
 
Henvendelser fra forældre på skolen: Henvendelse fra forældre vedr. nødpasning på lukkedage. 
Pia orienterer om forældrehenvendelsen der drøftes i bestyrelsen. Pia svarer på henvendelsen. 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/SFO/Lukkedage 
 
Åbent brev – fra skolebestyrelser til drøftelse v/ Pia Sørensen – se bilag 
Punktet bortfalder da der er ændrede procedurer vedrørende fraværsmeldinger. 
 
Personalerepræsentanter: 
Der afholdes MUS-samtaler i januar og februar. 
I uge seks afholdes sædvanen tro emneuge. 
          
Ledelsesrepræsentanter: 
Alt vel. 
 
 
                                 

 

 5.  Eventuelt:   
 
 
 

Næste møde: 3. marts 2020 kl:18.00-20.30  
                                                                                                     
Til næste dagsorden:  
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