Referat skolebestyrelsesmøde
d. 29.august 2019
Til stede: Merete, Birgit, Maria, Heidi, Cathrine, Martin, Linda og Anja
Mødeleder: Anja
Fraværende: Charlotte, Lea, Kirsten
Dagsorden:
1.Nyt fra skolen: Info om Børne- og Ungeudvalgsmødet den 5. august. Det er
Besluttet at skolebestyrelsen kan træffe bestemmelser om korte
undervisningsuge for mellemtrin og udskoling så længe at det ikke påvirker
andres budget ift. en evt. øget åbningstid i fritidstilbuddet. Som det fremgår af
sidste referat valgte skolebestyrelsen at uddelegere denne
beslutningskompetence til skoleledelsen Dette er for nuværende ikke en
mulighed på Rosenkilde Skole, da det vil betyde at vi så skal ind og ændre på
taksterne for vores fritidstilbud.
Anja og Catrine har lavet tilsyn på skolen før sommerferien, det gik rigtig godt.
Derudover er der lavet tilsyn på magtanvendelser. De er faldet ekstremt, og
billedet ser ud til at fortsætte her ved skoleårets start.
Næste tilsyn på skolen er den 10. september. Udgangspunktet er
gruppeinterviews med medarbejdere fra alle afdelinger, interviewet vil tage
afsæt i ACV`s faglig fællesskabs uddannelse og på hvordan personalet har
implementeret det i deres praksis.
Skoleledelsen informerede omkring skolens brug af vikarer. Der er i hvert hus
ansat en fuldtids bruttonormeringsvikar. Det betyder, mere stabilitet omkring
vikardækningen. Derudover er der en tilkaldevikar til hvert hus.
Vi har i år som skole fået beskrevet socialfag med mål og trinmål, og vi har
indsendt vores beskrivelse til det politiske udvalg der skal godkende faget.
Økonomi – det går godt, vi ser pt. ud til at komme ud af det her år med ca.
400.000 i overskud. Nogle er pengene er øremærket til et nyt faglokale til
Håndværk og design.
Skoleledelsen foreslår at der til næste skolebestyrelsesmøde kommer et punkt
på, i forhold til prioritering af midler.
Vi har indgået et samarbejde med musikskolen, som I år vil lave forløb med
hele mellemtrinnet. Derudover så har vi indgået et samarbejde med
Vikingeskibsmuseet, hvor alle klasser hvert år skal igennem forskellige
fagforløb.

Ny folkeskolelov – Bestyrelsen har kompetencen til at bestemme om man har
kompetencen til at sidde to år i bestyrelsen.
Valgfag: Det eneste fag vi udbyder til valgfag er Håndværk og design.
Hvis man vælger at have et valgfag i to år, så skal man have mulighed for at
gå op i det til en prøve. Det betyder at vi som skoleledelse har fokus på at få
de rette faglige kompetencer til denne opgave. Det betyder at vi skal uddanne
personale.
2.IT filtre – tilbagemelding fra undersøgelse:
Der er 29 besvarelser ud af ca. 175 mulige.
Holdning til Mobilfri skole: ca. 50/50.
Tilbagemelding fra personalet: Det er meget individuelt, og personalet mener
ikke at der kan laves en overordnet regel.
Skolebestyrelsens beslutning: I forhold til de mange forskellige behov, så
mener bestyrelsen ikke at Rosenkilde Skole skal være en mobilfri skole.
IT filtre – På skolen er der selvfølgelig filter på vores Slagelse net.
Skal elevernes medbragte devises have filter?
Skolebestyrelsens beslutning: Det er skolebestyrelses holdning, at alle
medbragte IT devises skal have filter på. Det er et forældre ansvar at sikre
dette.
Oplever personalet at der er elever der er på ”forbudte” sider uden filter, så
kontaktes forældre og de skal sørge for der kommer filter på.
Retningslinjerne er vedhæftet dette referat og kommer også på Forældreintra.
Alle retningslinjer kan præsenteres når nye elever starter. Vi opfordrer til en
snak i hjemmet omkring brugen af internettet generelt og i skoletiden.
3.Timefordelingsplan:
Vi kører ikke klasseopdeling i traditionel forstand. Så elever i klasserne kan
godt være på forskellige klassetrin.
Dansk, matematik og historie er timerne ikke vejledende - men et minimums
tal. Det følger vi på skolen.
Bestyrelse skal tage stilling til den måde vi fordeler timerne.
Timefordeling for skole 2019-2020
Generelt: alle klasser har socialfag, hvor vi har udarbejdet fagmål, som
afventer godkendelse af Center for Børn og Unge. Skolen udbyder kun
håndværk/design som valgfag. I forhold til de skemaer som eleverne får
udleveret kan der være andre betegnelser, det er for at understøtte elevernes
forståelse af faget/timen. Timerne er angivet som timer pr. år. Så der er
mulighed for at arbejde i temaer hen over året. Da klasserne ikke er trin

opdelt, er timerne angivet som gennemsnits timer for et trin (indskoling,
mellemtrin og udskoling)
Hus 57 (alle klassetrin)
Fag
Timer
Dansk
310
Matematik
150
Engelsk
30
Historie
30
Natur/teknik
60
Kristendom
30
Idræt
60
Musik
60
Billedkunst
90
Svømning/valgfag
90
Socialfag
30
Lektioner i alt
31

Selvom fagrækken dækker alle klassetrin. Så er der pt. ingen i dette hus som
modtager undervisning i andre fag.
Hus 55 (indskoling)
Fag
Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Natur/teknik
Kristendom
Idræt
Musik
Billedkunst
Socialfag
Lektioner i alt

Timer
300
150
30
60
60
30
120
30
30
22,5
27,75

Hus 71 (mellemtrin)
Fag
Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Natur/teknik
Kristendom
Idræt
Musik
Billedkunst
Tysk

Timer
210
150
90
60
60
30
60
60
60
30

Håndværk/design
Valgfag
Svømning

60
60
60

Lektioner i alt

33

Hus 47 og 73 (udskoling)
Fag
Timer
Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Geografi
Kristendom
Idræt
Samfundsfag
Biologi
Tysk
Fysik/kemi
Valgfag
Socialfag
Lektioner i alt

210
150
90
60
45
30
60
60
45
90
90
90
30
35

Beslutning: Timefordelingen er godkendt
4.Forældretilfredshedsundersøgelse:
Gennemgang af undersøgelse.
Der er kommet 23 besvarelser fra forældre ud af ca. 175 mulige.
Muligehden for at gå i dialog med ledelsen har ikke været optimal iflg.
undersøgelsen. Skoleledelsen har ikke en daglig gang på forældreintra, og
derfor kan der være beskeder der afventer et svar. Det er selvfølgelig ikke
hensigtsmæssigt hvorfor at man ikke længere kan skrive til skoleledelsen på
Forældreintra, men fremover kan skrive direkte til dem. På opslagstavlen
fremgår telefon numre og mail adresser til skoleledelsen således at man kan
skrive direkte til dem.
Personalets tilbagemelding på undersøgelsen:
Forslag: Være lidt mere tydelig med formål for undervisning. Der er mange
forældre der ikke bruger Forældreintra hvilket er en udfordring. Der er
tilgængelig årsplaner i alle fag til alle klasser på forældreintra.
Forslag fra bestyrelsen: Mere info om tiltag, fx Fælles opslag omkring hvordan
vi arbejder med bevægelse, udeskole, faglighed generel mm.

Skolen må gerne være endnu tydeligere på Hvad er det vi gør?
Faglighed
Forslag fra personalet: Vi kan være med til at trække emner ud fra
undersøgelsen og forklare vores praksis bedre/mere.
Tilslutning til forældremøder generelt er meget svingende og i nogle huse er
der 5-6 elever repræsenteret. Andre huse er stærkt repræsenteret.
Bestyrelsen foreslår en mere målrettet indsats i forhold til information på
forældreintra og de forældre der ikke bruger det. Da vi kan se hvilke forældre
der er inaktive på intra, og dermed får de heller ikke informationerne.
5.Slagelse mail:
Svar og tilgængelighed for skolebestyrelsen. Når der kommer Slagelse mail til
skolebestyrelsesmedlemmer, så svar gerne, fx ”det er set” eller ”fint”, så vi
ved at I har læst og modtaget det skrevne.
6.Evt.
Skoleledelsen: I udskolingen er der nogle elever der bruger snus. Hvad er
skolebestyrelses holdning til snus? Skolebestyrelsen ønsker, at det bliver
tilføjet det både er rygning og snus der ikke er tilladt på skolen. Det har hele
tiden være skolebestyrelsesholdning at det også gælder snus.
De redigerede retningslinjer er vedlagt referatet og lægges også på
Forældreintra.
Punkter til næste møde:
Skoleledelsen ønsker at få ”elevråd” på som punkt.
Referent Linda Fabricius

