
Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag 17. maj 2018 kl. 16.30-18.30  

 

Til stede: Anja, Janne, Cathrine, Charlotte, Rudi, Maria og Martin 

 

Afbud fra: Ronnie R, René 

 

 

1. Konstituering af bestyrelse 

Der blev snakket frem og tilbage og det endte med følgende. 

 

Formand: Anja 

Næstformand: Janne 

Bestyrelsesmedlem: Charlotte 

Bestyrelsesmedlem: Rudi 

Suppleanter: Maria 

Cathrine sender det videre til Center for skole og får det opdateret på hjemmesiden, når vi 

også har styr på medarbejderrepræsentanterne for den næste periode. 

 

 

2. Nyt siden sidst – generelt fra skolen 

Cathrine gennemgår situationen omkring faldende elevtal. Vi er halvvejs gennem den faglige 

fællesskabsuddannelse. Vi arbejder med Etik og supervision. Der blev spurgt ind til flere af 

emnerne. Generelt var der stor tilfredshed. 

 

 

3. Center for skole: Udbyder et Bestyrelseskursus lørdag d. 27.10 kl. 9.00-14.30 

Alle opfordres til at deltage – tilmeldinger - Rudi, Anja, Janne, Maria og Charlotte 

 

 

4. Lejrskole/overnatning 

Anja har svaret på flere mails omkring, hvordan det kan lade sig gøre. Forældrene vil gerne 

være aktive, så mere kan lykkes. Der er fundet flere gode muligheder i klasserne for 

overnatninger bl.a. ar forældrene i én klasse lavet mad til klassen. Forældre må ikke betale 

for overnatning mv. men må gerne bidrage til ting der kan ”forsøde” lejrturen eks. Is mv. 

 

 

5. Evt. - møde datoer for kommende skoleår. Anja laver et forslag med datoer. 

 

Temaer til næste skoleår kan være:  

 

Der har været rejst en snak omkring udskiftning af personale. Kontinuitet er noget vi skal 

have fokus på.   

 

Forældremøder i klasser/huse. Hvordan understøtter vi det?  

 

Lejrskole ideer til det fremadrettede. 

 

Forslag om at lave retningslinjer for ungdomsliv?  

 

Forslag om at oprette klubtilbud til de unge. §36  

 

Forventningsafstemning – hvad skal skolebestyrelsen, hvad kan skolebestyrelsen? Der blev 

spurgt ind til muligheden for at kunne være med i beslutninger vedr. økonomien. Dette er 

ikke en mulighed da Rosenkilde skole er kategoriseret som en ”intern skole”. Det betyder at 

Skolebestyrelsen ikke har mulighed for den samme indflydelse en skolebestyrelse kan have 

på en normalskole, men mere kan sammenlignes med det man andre steder kalder for et 

”forældreråd”. 
 



Skolebestyrelsen ønsker at retningslinjer omkring registrering af fravær ift. hvornår er det 

lovligt/ulovligt, kommer på Skole Intra, så forældrene kan orientere sig. Cathrine får det sat 

det i værk. 

 

 

Referent: Martin Visby 


