
 
Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole 

31-10-2019 - 16.30 Hus nr. 55 

Mødeleder: Anja 

Til stede: Merete, Charlotte, Heidi, Cathrine, Martin, Linda og Anja 

Afbud: Birgit, Kirsten, Maria og Lea 

1. Velkomst  

2. Nyt fra Skolen – 

 Cathrine orienterer om status på ændrede skolestarts tidspunkt. Næste skridt er møde m/ Egons. Både 

Undervisningsudvalg og Skolebestyrelse bakker op om en ændring.  

PUI har været på besøg og kigget alle elevsager igennem. En specialskole er ikke en endestation, og det 

betyder, at når eleven starter i et specialiseret skoletilbud så visiterer PUI kun eleven for ét år ad gangen. Derfor 

kan man som forældre ikke regne med, at eleven er garanteret at fortsætte resten af sin skolegang i et 

specialiseret skoletilbud.  

Der er et organisationsprojekt i gang i Slagelse kommune, vi ved ikke hvor det lander, men der kommer til at 

ske noget den kommende tid. Der er særligt stort fokus på det specialiserede undervisningsområde. 

Ny bekendtgørelse om elevfravær. Folketinget har ændret i bekendtgørelsen og der sendes snarest nye 

retningslinjer ud, der træder i kraft pr.1. januar 2020. 

Martin skal have et års orlov fra skolen, og skal i det år arbejde som projektleder i Staben (administrationen) 

for ACV. Der er ikke taget endelig beslutning om, hvad der skal ske med lederstillingen i skolen.  

Status på Aula. Vi har valgt at udsætte ibrugtagen til et senere tidspunkt.  

3. Budget 2020 – der vil blive fremlagt budget for 2020 senere på året, vi forventer nogenlunde samme beløb til 

drift. Vi regner med en lille elev tilbage gang, som vi dog ikke vurderer kommer til at få for store 

konsekvenser.  

4. IT-filter: Skolebestyrelsen har fået et brev fra en forældre vedrørende spørgsmål til de udsendte 

retningslinjer. Der tydeliggøres konsekvensen for, hvis eleverne overtræder retningslinjerne. Det tydeliggøres 

endvidere hvilke muligheder man har som forældre. Anja udarbejder et skriftligt svar til forælderen.  

5. Opfølgning: Er der relevante politikker/retningslinjer der skal laves – ikke nået. 😊udsat til næste møde i 

november. 

6. EVT – Anja har været med i en lille film udarbejdet i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, som 

skal vises for KL.  

 

Referent Martin Visby 


