
 
 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1: Referat fra 28. maj 2020 er godkendt 
2. Tema: ”Ny skole, ny kultur, form og indhold” 
2.1: Diverse vedrørende flytning og indflytning.   
Fokus har været på børnenes trivsel, det er gået godt for langt de fleste børn. Teknisk er der stadigt meget 
at sætte sig ind i. Personalet har brugt mange ressourcer på flytningen – men er glade for de nye 
omgivelser. Gode rum med god akustik.  
Bestyrelsen påpeger at der er en del rod på gangene, hvilket bl.a. skyldes at garderobeskabe, 
indbygningsskabe og højskabe er forsinkede og derfor ikke er sat op. Bestyrelsen efterlyser et tidspunkt 
hvor det forventes at hele skolen står færdig. Ledelsens ambition er at skolen er færdigindrettet i løbet af 
efteråret. 
Bestyrelsen påpeger at søen mangler rækværk på indvendig side af søen, samt at hegnet omkring søen er 
for lavt. Punktet drøftes på kommende bestyrelsesmøde 
Vi har opsagt alle lejemål – og derfor er der rigtigt mange hjælpemidler på skolen lige nu. 
 
2.2: Kultur, form og indhold i ny Rosenvængets Skole.  
Pædagogisk lørdag den 22. august som afsæt for de næste 9 kursusgange,  
som løber t.o.m. september 2021. 
 

3. Sagspunkter og beslutninger: 
3.1: Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport (se AULA 21. august) 
Der er høringssvar der skal besvares senest 15. september – materiale kommer senest 9. september 2020 
3.2: Ny Rosenvængets Skole – markedsføring og formidling.  
Ny skoleleder skal være klar på at markedsføre vores nye skole. Elevtallet er stadigt en udfordring. 
3.3: Økonomi og budget. 
Resultatet i 2020 forventes at lande omkring +1.000.000 
3.4: Revision af ”Kostpolitik” i en Coronatid – afsæt i håndtering af elevers medbragte mad. 
Kostpolitik vedtaget – se bilag 
3.5: Sko-fri skole – hvordan og hvornår. 
Tages op på næste SB-møde 
3.6: Tilmelding til ”Principper for fremtidens Skole, Viborg” (tre personer) 
Niels Lund, Pia Sørensen, Camilla Lægsgaard  
4.  Orientering:    

 
     Skolebestyrelsesrepræsentanter:  

• Henvendelser fra forældre på skolen 

• Kørsel- Terndrup, evaluering  - Spørgsmål til spørgeskema – deadline 15.9. – Christina/Birthe 

• Klubtilbud – næste SB-møde 

• Festivalens venner – har 50-60.000 til en fest for børnene, kan evt. bruges til indvielse. 

• Coronaretningslinjer ved sygdom, internt på Rosenvængets Skole følger retningslinjerne fra 
forvaltningen. Personalet vurderer om et barn er for sygt til at deltage i undervisningen. 

• Skolefest- evt. blot et punkt til senere på skoleåret – næste SB-møde 

Personalerepræsentanter: 
Finderuphøj Skole – samarbejde – fælles retningslinjer for brug af søen – bibliotek mm 
 

 
Dagsorden  

Referat 

 
Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole. 
Tirsdag 1. september 2020 kl:18.00-20.30  
Mødelokale 5.04 i afsnit 05 (administrationsdelen) 

     
 

Indkaldte: 
 
 

            Gæster: 

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

                Afbud: 
           Ordstyrer:    

Tom Jakobsen 
Pia Sørensen 

           Referent: 
                      
         

Niels Lund - Camilla Lægsgaard 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ledelsesrepræsentanter: 
Procesplan for ansættelse af ny skoleleder.  
Tanker om indvielse af ”Ny Rosenvængets Skole” – dato, program, gæster o.m.a. 
Fredag 25. september kl. 14.00 
 
                                 

 

 5.  Eventuelt:   
Varmeskabe er desværre ikke længere en mulighed, da det ikke er lovligt jf. brandmyndighederne. 
 
Næste møde: 21. oktober 2020 
                                                                                                     
Til næste dagsorden:  
Sko-fri skole – hvordan og hvornår 
Klubtilbud 
Skolefest- evt. blot et punkt til senere på skoleåret  

Hegn langs søen og på broen 

 

 

 
 
 

  
 


