Referat af skolebestyrelsesmøde den 25.9.2019
Mødeleder: Anja Borre Aage
Til stede: Anja Borre Aage, Merete Ross, Birgit Nørgaard, Cathrine Lyster, Charlotte Kaas
og Martin Visby
Afbud: Linda Fabricius, Maria Brink Kruse-Sørensen, Heidi Ehrenreich, Lea Lie

1. Velkomst – Anja byder velkommen
2. Nyt fra skolen – vi kan ikke sige noget om økonomien før til dec., da skolens økonomi er
afhængig af resten af centerets økonomi. Socialfag – der har været fællesmøde med oplæg
og senere kommer der dag mere, som kommer til at foregå som workshop. PUI har været
på besøg og vi har nu modtaget den endelige rapport. Vi afventer de politiske beslutninger
af rapporten.
3. Orientering vedr. Tilsyn – der har været fælles samtaler omkring den fællesfaglige
uddannelse.
Samlet konklusion på tilsyn udført d. 10/9.2019:
Det er helt tydeligt, at uddannelsen har givet stor effekt for både ansatte og for eleverne, og det er
meget tydeligt hvor vigtigt det er at medarbejderne har et fælles sprog, og en fælles forståelse at
møde det enkelte barn med.
Medarbejderne tilkendegiver at de har fået en større forståelse for eleverne, og at de har fået
værktøjer til at kunne agere og møde barnet ud fra et inde-fra perspektiv.
De oplever sig fagligt og professionelt stærkere, og at de kan argumentere og dokumentere fagligt,
i stedet for at handle på egne følelser og synsninger.
Det fremstår som at husene tager forskelligt ansvar for hvordan man deler viden med hinanden og
nyansatte, og at der med fordel kan kigges på, at husene inspirerer og deler viden med hinanden
på tværs ift. at tage medansvar for at holde ”gryden i kog”. Her kom der flere forslag om eks. at
bruge fællesmøderne til dette.
Vi oplever et stort refleksionsniveau og en meget stor glæde ved at have fået uddannelsen, og at
der er et højt fagligt niveau på Rosenkilde skole.

4. Orientering vedr. Elevråd – bilaget manglede at blive sendt med ud, bestyrelsen blev
præsenteret for udkast. Eleverne glæder sig til at det kommer. Nu gør vi det, og så må vi
rette det til, når vi møder, det vi ikke har forholdt os til. Skolebestyrelsen bakker op om
udkastet.
5. Forretningsorden: vælge om vi skal side for 2 eller 4 år – vi går med 2 år, da 4 godt kan
virke lidt uoverskueligt. Forretningsordenen rettes til.
6. Hvordan kan forventet overskud bedst forvaltes – der er et ønske om cykler
(cykelværksted), legeplads ved 55, 57 og ”mooncars”, legeplads ved 71. Hus 73 ønsker også
udendørslegetøj, mooncars eller lignende. Hegn ved 47. Plan for udeområderne ved 51 og
103 (friluftsgården) punktet tages med på næste møde.
7. Orientering vedr. mødetid i skolen fra august 2020. Rosenkilde skole skal ligesom alle andre
skoler i kommunen arbejde med brogbygning og inklusion mellem almen skolerne og
specialskolerne, dette vil en ændret mødetid bl.a. kunne imødekomme bedre. Der kan
være hensyn til elever der kommer langt fra og dem som bor her som tænkes ind i
processen. Der kom forslag fra en forælder om skoledagen kunne starte 8.15 i stedte for
kl.8.00. Skolebestyrelsen bakker op en tidligere start på skoledagen.
8. Evt. – Anja opfordrer til at skolebestyrelsen tænker over om der ville være emner som der
skulle laves en politik/retningslinjer om.

Referent: Martin Visby
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