Referat af skolebestyrelsesmøde den 14. maj.2020

Til stede: Anja Borre, Linda Fabricius, Cathrine Lyster, Merete Ross, Birgit Nørgaard, Charlotte Kaas og Heidi
Ehrenreich

1. Velkomst/konstituering af evt. ny best. Anja bød velkommen. De to forældre der havde meldt sig
på forældremødet til skolebestyrelsen har vi ikke hørt fra, der er derfor ikke lavet en ny
konstituering.
2. Nyt fra skolen – opfølgning på covid-19 situationen og genåbning. Cathrine fortæller at der er
sendt information om nye retningslinjer ud i dag til både forældre og medarbejdere. Der ændres i
afstandskravet fra 2 meter til 1 meter. Ligeledes er der ikke længere krav om at så meget
undervisning som muligt skal foregå udenfor. Da skolen har en udelivsprofil, er vi dog stadig meget
opmærksomme på fortsat at inddrage uderummet.
De klasser der før Corona ikke var kommet i gang med udeliv, er nu kommet i gang efter
genåbningen.
Selve genåbningen er i det store og hele foregået rigtig godt for både elever og voksne, og
medarbejderne har gjort en kæmpe indsats for at få det til at fungere.
I vinters fortalte vi om at vi forventede en elevnedgang fra kommende skoleår. Desværre ser vi dog
nu en ret stor tilgang af elever efter sommerferien, og vi kommer til at mangle medarbejdere. Vi
forventede at være 115 elever, nu kommer vi på den anden side af 130 elever. Denne store tilgang
harmonerer ikke med de politiske ønsker i Slagelse kommune om mindre segregering og mere
inklusion i almen skolen. Cathrine har rejst denne problematik i Center for Børn og Unge.
3. Budget – Gennemgang af budgettet. Skolebestyrelsen synes budgettet ser fint ud og de godkender
budgettet d.d.
4. Orientering fra Linda vedr. paragraf 16 B & D. Der kan godkendes for ét skoleår af gangen.
Kommunalbestyrelsen har i Slagelse kommune lagt det ud til den enkelte skolebestyrelse af tage
stilling til folkeskolens §16 b og d. I paragraf 16 b gør det muligt kunne yde ekstra støtte til
eleverne, dette ved at reducere skoletiden men ikke spare på personaleressourcen.
Rosenkilde er kommet med et forslag på at reduceret skema for alle klassetrin på Rosenkilde Skole
skoleåret 20/21. Dette er gjort ud fra §16b og d stk. 1, med den begrundelse, at der skal være mere
støtte til den enkelte elev med plads til individuelle samtaler i socialfag med eleverne. Det drejer sig
om ca. 1½ time om ugen. Der er altså ikke tale om personalemæssigt besparelse, men mere
individuel tid til alle elever. Dette ud fra et fagligt perspektiv, hvor elevernes indefra perspektiv
kommer endnu mere i fokus.
Der er endvidere for skolebestyrelsen blevet fremlagt forslag til fordeling af timer til de enkelte fag
på alle trin.
Skolebestyrelsen har godkendt forslaget.

5.

Forældremødet i 2021. Skolen ønsker at tidspunktet for forældremødet fremrykkes pga.
medarbejdernes nye årsnormer. Bestyrelsen godkender at fællesforældremødet ligger tirsdag d. 9.
marts kl. 18-20. I stedet for kage vil der blive serveret en sandwich.

6. Evt.
- Merete stopper som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Merete igangsætter valg hurtigst
muligt så der findes en ny medarbejderrepræsentant inden sommerferie. Tak til Merete for hendes
indsats i skolebestyrelsen.
- En medarbejder fra Hus 73 spørger bestyrelsen om de vil bevilge midler til 5-8 cykler, der skal kunne
bruges på ture ud af skolen. Da budgettet er godkendt kan det ikke imødekommes for nuværende.
Skolebestyrelsen vil gerne bede om at medarbejderen til kommende skolebestyrelsesmøde fremsender
et prisoverslag på hvad cyklerne vil koste samt hvem der skal stå for vedligeholdelse af disse og en evt.
pris på dette. Hvis der på dette møde så er ændringer ift. Budgettet, vil bestyrelsen kigge på om der bevilges penge til cykler.
- Skoleledelsen ønskede feedback/evaluering på oplægsholderen Morten (autismeplusfar) til
forældremødet, samt elevernes oplæg (Mathilde).Alle synes begge oplæg og former har været en succes,
og at vores elever fortsat skal tilbydes spændende oplæg fra fx unge med autisme. Dette ligger i god tråd
med tankerne om inde fra perspektivet hos alle elever.

Referent; Linda Fabricius

