Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen på Rosenvænget Skole
1. kvartal 2017
Referater fra skolebestyrelsens møder kan læses på skolens hjemmeside
Har du spørgsmål, kommentarer gode ideer eller andet, hører vi gerne fra dig

Blå mandag
Det er fremover konfirmanderne og
deres forældre og ikke skolen, der
står for blå mandag.
I den forbindelse laves der en
”informations-vandre-bog”, der indeholder beskrivelser, ideer m.m.

X i kalenderen
19. maj
Skolefest for alle elever
og deres familier. Temaet er: Forskellighed fra hele kloden
22 september
Skolen lukker kl. 12, da personalet skal
på pædagogisk weekend

Flytning til Vinkelvej
Planen er fortsat, at Overlund Skole og Rosenvænget Skole er klar til at tage den nye skole i
brug i sommeren 2019.
Der har været forslag fremme om ændring af idrætsfaciliteterne på Vinkelvej, hvilket efter
bestyrelsens mening ville betyde en væsentlig forringelse for Rosenvængets elever, hvorfor vi
har været i kontakt med børne– og ungeudvalget, handicaprådet og pressen.
Børne– og ungeudvalget besluttede efterfølgende på møde den 21.
marts at holde fast i deres oprindelige plan
Processen vedr. Vinkelvej kan følges på:
www.skolevinkelvej.viborg.dk

Kørsel
På baggrund af tilbagemeldinger fra forældrene vedr. fortsatte udfordringer med kørsel, har
skolebestyrelsen holdt møde med kommunens kørselskoordinatorer og skolechefen.
Pointer fra mødet er bl.a.:
·
Det understreges, at al kontakt mellem busselskaber og skole foregår gennem skolens
kørselskoordinator, Anita Henneberg. Aftaler mellem hjem og chauffør er således ikke
en mulighed.
·
Det tilstræbes at chauffører er gennemgående, men dette kan ikke altid opfyldes.
·
Det er ifølge kontrakten vognmanden der planlægger ruter med afgang / hjemkomst +10 min og maksimalt en times køretid morgen og eftermiddag.
·
Blå Bussers chauffører uddeler visitkort – Terndrups chauffører skal spørges, men har
ikke ”pligt” til at aflevere visitkort. Hvis der er problemer kontaktes Anita Henneberg.
·
Der er mulighed for kørselsbevilling til to hjemadresser. Der søges om dette ved familieafdelingen.
·
Det understreges, at såfremt man fra forældreside har indsigelser omkring kørsel, gælder følgende dokumentationskrav: Navn - hændelse - dato, tid
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