Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole
28-11-2019
16.30 Hus nr. 55

Mødeleder: Anja
Inviterede: Merete, Birgit, Charlotte, Lea, Heidi, Maria, Kirsten, Catrine, Martin, Linda og Anja
Afbud: Lea, Maria og Kirsten
1. Velkomst
2. Nyt fra Skolen
Info omkring håndværk – og design lokale. Vi havde håber på at kunne afsætte flere midler til kommende
faglokale, men vi har afsat 400.000 kr. og afventer en tilbagemelding fra ejendomsservice. Vi må tage
det step by step i forhold til renovering.
Det ser ud til, at vi får en elevnedgang på ca. 8 elever færre til august. Vi tænker, at vi løbende kan
justere i forhold til personale i forhold til ”naturlig afgang”; opsigelser og tidsbegrænsede stillinger.
3. Budget 2020 godkendelse
Budget 2020 er ikke klar til godkendelse, da der stadigvæk er nogle overordnede fællesudgifter/tal vi
ikke har på plad/fået endnus.
4. Fælles forældremøde
Der blev drøftet forskellige mulige oplægsholdere. Bl.a. også muligheden for at vores elever også kan få
muligheden for at høre et relevant oplæg/foredrag, eller være deltagende for at inddrage dem.
Bestyrelsen vil undersøge, om vi kan få en ung med autisme fx Mathilde fra Mathildeblokken.dk til at
holde et oplæg først for elever i skoletiden fx en uge før i formiddagstimerne, for de elever der magter
det. Og efterfølgende få hende ud til fællesforældremødet. På den måde kan man som forældre samtale
med sit barn om emnet, Bestyrelsen har bedt Linda og Birgit om at undersøge de videre muligheder. Og
booke én af de nævnte oplægsholdere.
5. Opfølgning: Er der relevante politikker/retningslinjer der skal laves
Bestyrelsen har besluttet løbende at tage stilling til dette alt efter hvad der dukker op af eventuelle
udfordringer, som kalder på en retningslinje.
6. EVT
Der er kommet et udkast til en overordnet børne – og ungepolitik i Slagelse kommune. Der er mulighed
for at komme med kommentarer til denne fra diverse bestyrelser. Den blev gennemgået og Anja skrev de
kommentarer der kom under hvert punkt op og sender efterfølgende disse afsted.

