
 
 

 

 
1. Godkendelse af referat 
1.1:  
2. Tema: ”Ny skole, ny kultur, form og indhold” 
2.1: Seneste nyt fra og om byggeriet. 
2.2: Kultur, form og indhold i ny Rosenvængets Skole. 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Skoleårets planlægning – lige nu 
3.2: Budget – regnskab og overvejelser om kommende skoleår.  
3.3: Høringssvar afgives før 26. marts. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 
       25-02-2020, at sende følgende forslag til principper i høring. Principperne skal lægges til grund for  
       understøttelse af både pædagogisk og strukturel nytænkning af fremtidens folkeskole i  
       Viborg   Kommune. 
 

1. Kvalitet og indhold 

• Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 
styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc. 

2. Skoledistrikter/klassedannelse 

• Alle skoler/matrikler søges bevaret. 

• Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med 
henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 

3. Ledelse 

• Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. 
4. Tildelingsmodel 

• Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 
skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling. 

 
Link til beslutningen. 
 
3.4: Feriekalender 2021-2020: Skolernes ferieplan 2021-2022 – forslag (se vedhæftede kalender). 
Midttrafik har sendt er udkast til ferieplan for skoleåret 2021-2022. B&U-sekretariatet foreslår, at juleferien 
flyttes med to dage, således, at juleferiens første dag er onsdag den 22.12.2021 og sidste dag er tirsdag 
den 4. januar 2022. Vi skal svare tilbage til vores forvaltning senest 13. marts. 2020 
 
 
4.  Orientering:    

 
Skolebestyrelsesrepræsentanter:  
Henvendelser fra forældre på skolen: ingen 
Personalerepræsentanter: 
          
Ledelsesrepræsentanter: 
Generelt om overvejelser og handlinger der tager afsæt i sagspunkter 3:1 – 3:2 
Smitsomme sygdomme: fnat, lus – influenzaer m.v. 
 
                                 

 

 
Dagsorden  

Referat 

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Tirsdag 3. marts 2020 kl:18.00-20.30  
 

     
 

Indkaldte: 
 
 

            Gæster: 

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

                Afbud: 
           Ordstyrer:    

 
Pia Sørensen 

           Referent: 
                      
         

Niels Lund 
 
 
 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Boerne-og-Ungdomsudvalget/2020/2/Moede202002251200#2


 
 

 
 5.  Eventuelt:   
 
 
 

Næste møde: 22. april 2020 kl:18.00-20.30  
                                                                                                     
Til næste dagsorden:  
 
 

 


