
 
Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole 

23/5-2019 

16.30 Hus nr. 55 

Mødeleder: Cathrine Lyster da formanden måtte melde afbud 

Deltagende:  Merete (medarbejder rep), Birgit (medarbejder rep), Charlotte (forælder rep), 

Heidi (forælder rep), Kirsten (forælder rep), Catrine (skoleleder), Martin (daglig leder), Linda 

(daglig leder) 

Fraværende Lea (forælder rep), Maria (forælder rep) 

Afbud: Anja (forælder rep og formand) 

1.Velkomst samt Konstituering af bestyrelsen og godkendelse af forretningsorden. 

-Charlotte er valgt som næstformand. 

-Med få ændringer, så er forretningsordenen godkendt.   

2. Nyt fra Skolen 

-Daglig leder Linda Fabricius er med som noget nyt. Cathrine har besluttet at Linda deltager 

fremover, da hun er skolens undervisningsansvarlige. 

-Der er kommet en daglig leder mere, Charlotte Wichmann. STU og Skole er slået sammen pr. 

den 1. april 2019 som et undervisningsområde, hvorfor Charlotte også er en del af 

skoleledelsen. 

-Økonomi gennemgang v. Martin. Ønske fra Charlotte: opfølgning på økonomi kan godt 

komme med ud i indkaldelsen.   

3. Rygepolitik - Håndtering af denne. 

- Hvad tænker I omkring den nye rygepolitik i Slagelse kommune (udsendt inden mødet) og 

håndtering af at andre gæster på området ikke må ryge på områderne?  

Debat: Hvad gør man hvis der er et arrangement, og forældre ryger alligevel? Medarbejderne 

ønsker ikke at skulle være politimænd. Holdningen er, at vi skal melde det ud inden og til 

mødet, men at vi ikke skal ud og kontrollere 



Beslutning:  

Rygeskilte sættes op på skolens område, skolens bygninger 

Vi skriver ud på forældreintra om røgfrie matrikler. 

Vi orientere Ejendomsservice, således at de informere håndværkerfirmaer mm.   

I alle invitationer indsættes eks. røgfrie mærkater. 

4. Værdigrundlag 

-Skolebestyrelsen skal beslutte skolens værdigrundlag. Med få rettelser er skolens 

værdigrundlag godkendt: 

Rosenkilde skoles overordnede målsætning er at være et højtspecialiseret tilbud til børn og 

unge med autisme og andre beslægtede problematikker. 

Vi ønsker at skabe det bedst mulige fundament for god eudviklingsmuligheder for det enkelte 

barn. Dette gøres i tæt samarbejde med forældre og tværfaglige rådgivere. Børneperspektivet 

skal være i fokus, og respekten og indsigten i det enkelte barn skal være de bærende elementer 

for vores daglige arbejde i børnenes skole. 

Alle medarbejdere introduceres til det etiske landskab og metoden til at arbejde med det ud 

fra ETIKOS. 

5. Ny folkeskolelov 

- Der er i den nye folkeskolelov mulighed for at reducere undervisningstiden på mellemtrin og 

udskoling. Det er pt. lagt ud til kommunalbestyrelsen hvorvidt at mellemtrin og udskolingen 

skal reduceres i undervisningstid, men Per Kensø (chef i Center for børn og unge) har indstillet 

til kommunalbestyrelsen, at de enkelte skolebestyrelser fremover kan tage stilling til om 

mellemtrinnet og udskolingen skal reduceres i undervisningstid. 

Vi forventer at kommunalbestyrelsen vil uddelegere kompetencen til skolebestyrelsen, 

hvorfor vi er nødt til at kende skolebestyrelsen holdning til punktet. 

Nuværende undervisningstid: Indskoling 30 (reduceres med 2 timer og et kvarter), Mellemtrin 

33, Udskolingen 35 timer 

Skolebestyrelsen kan beslutte om der skal reduceres i undervisningstiden, men det er 

skoleledelsens beslutning – hvordan det skal udmøntes i praksis. Det er kun for ét skoleår ad 

gangen, man kan reducere undervisningstiden for mellemtrin og udskoling. 

Skolebestyrelsen tilkendegiver at det kan være et stort ansvar at træffe beslutning om, da der 

er så mange forskellige hensyn og perspektiver der påvirker hinanden gensidigt. 

Beslutning:  

- Skolebestyrelsen indstiller til, at hvis kommunalbestyrelsen uddelegerer 

beslutningskompetencen til skolebestyrelsen, så giver skolebestyrelsen hermed mandat til at 



beslutningskompetencen ligger hos skoleledelsen fremover, da det er dem der bedst kan 

konsekvens vurdere på de mange forskellige hensyn. 

 

6. It - filtre på medtaget grej mm - Holdninger til dette emne. 

Punktet tages op igen på næste møde d. 29/8. Medarbejderrepræsentanter og 

forældrerepræsentanter indsamler empiri til næste møde.  

Følgende lægges ud på forældreintra af Linda: 

Skolebestyrelsens vil gerne have Jeres tilkendegivelse og input omkring: 

 Har dit barn behov for egen pc, egen tablet eller egen mobil? 

 Hvis ja, Hvad er din holdning til mobilfri skole? 

 Kender du til filtre på tablet og telefoner og pc? Hvad er Jeres holdning til filtre?  

 Hvad er Jeres holdning til mobilfri skole? 

 Hvis der ikke er filter, er du så indforstået med at skolen inddrager dit barns item?  

 Andre holdninger til emnet omkring IT filtre 

7. Slagelsemail - svar - tilgængelighed. 

Alle i skolebestyrelsen skal have en Slagelse mail, da det er sikker mail.  

OBS. Lea og Maria skal hurtigst muligt sende en mail til Ole Jensen ojens@slagelse.dk . Med 

navn og cpr. Nummer og om at de ønsker at få en skolebestyrelsesmail.  

Derefter vil alt information fra og til skolebestyrelsen foregå via disse mails. 

8. Evt. 

- Der kan til vores bestyrelsesmøder forventes lidt mad hver gang 

- Der er justeret lidt i mødedatoerne så her kommer en opdatering 

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020 er: 

29/8, 25/9, 31/10, 28/11, 16/1, 20/2, 19/3 og 14/5 

Fællesforældremødet bliver tirsdag d. 3/3.2020. 

 

Referent: Linda 

 

mailto:ojens@slagelse.dk



