Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole
18-08-2020 - 16.30 Hus nr. 55

Mødeleder: Anja Borroe
Til stede: Anja Borroe, Cathrine Lyster, Annette Kolding, Linda Fabricius, Birgit Nørgaard
Afbud: Heidi Ehrenreich, Charlotte Kaas.
1.Velkomst
Anja byder velkommen og Cathrine byder velkommen til de to nye, Annette Kolding som
medarbejderrepræsentant og Anne-Lise Hjerteskov som referent.
2. Nyt fra Skolen – status på åbning af skolen, samt på Corona, økonomi og antal elever.
Cathrine orienterer om åbning af skolen. Ledelsen har ikke indtryk af, at der er bekymringer for Corona
der fylder, men i stedet glæden over at komme i gang igen hos medarbejdere og elever.
Der er stadig ikke konstateret tilfælde af Corona på ACV blandt borgere eller personaler.
Skulle det ske i skoleregi, så vil man som udgangspunkt forsøge kun at lukke ned lokalt i huse/klasser
frem for hele skolen.
Personalet sørger stadig for, at ikke alle huse/klasser er på legepladserne samtidig.
Anja spørger ind til om skolen har retningslinje for børn, der er sløje og sendes i skole alligevel. Er der
en holdning?
Cathrine forklarer, at alle skal holde deres børn hjemme, hvis de er sløje. Kommer de alligevel, bliver de
sendt hjem.
Retningslinjen er, at eleven skal blive hjemme 48 timer efter at være symptomfri.
Hvis man er testet positiv, men ikke har symptomer, skal man blive hjemme i 7 dage.
Det nævnes at forældrene er begyndt at spørge ind til brugen af mundbind.
Udmelding pt er, at der ikke er krav om, at børn under 12 år skal bruge mundbind.
Der kan dispenseres for folk med funktionsnedsættelse, men det er ikke en selvfølge, at fordi man har
autisme, kan man fritages for at bære mundbind.
Der kommer en mere præcis udmelding fra skolen på intra, når vi ved mere.
Vi har som tidligere udmeldt, at vi nu har 135 elever, men det er i stedet 130 elever.
Økonomi: flere indtægter betyder at der også er flere penge at investere med i forhold til huse, fag og
aktiviteter.
Der er bl.a. sat 150.000 ekstra af til IT
Legeplads og inventar har også fået flere penge.
Hus 47, 71 0g 73 har arrangeret undervisningstur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Da det ikke er
muligt, ift. lokale retningslinjer at køre så mange elever og voksne i egne ACV busser, har Anne-Lise
indhentet tilbud fra Egon’s.
Cathrine har fået kr. 31.300,- til transport til Vikingeskibsmuseet fra regeringens sommerpakke.
Det dækker dog ikke helt udgifterne til transporten, der samlet vil koste 51.165 kr.
Cathrine tager det med på økonomimødet og forventer, at vi nok skal finde de sidste penge til
transporten, så eleverne kan komme afsted.
Linda fortæller at vi har fået vores egne servicemedarbejdere på skolen.
Bl.a. for at vi kan få synlig rengøring, så eleverne kan se, at dette også er et job, der skal gøres og ikke
bare noget der foregår efter skoletid.
Vi skal være en ”Synlig skole” og derfor er det vigtigt, at der er så meget arbejde som muligt, der er
synligt for eleverne.

Birgit fortæller, at de i Hus 73 er rigtig glade for det nye serviceteam og synes at det er hyggeligt med
eget rengøringspersonale, der kommer i huset. Elever og personale får selv lyst til at gøre mere rent.
F.eks. at sætte rengøring på skemaet.
Anja mener også, at det er god læring, at alle skal tage ansvar for det sted vi opholder os.
Stolthed fra eleverne over, at de kan sige, at de lige har ordnet trappen f.eks.
3. Skoleledelsen ønsker at høre skolebestyrelsens holdning til den frugtordning skolen financierer.
Rosenkilde skole bruger ca. 130.000 kr. om året på at købe frugt, knækbrød og grønt til alle elever.
Grundlæggende mener vi, at det er en forældreopgave at sørge for frugt til eget barn, og at pengene i
stedte bør bruges til undervisning mv.
Cathrine fortæller at ledelsen har kigget på økonomien og er overrasket over, hvor mange penge der
bruges til frugtordning.
Nogle af de penge, der går til frugtordning - 130.000 kr. årligt – vil kunne bruges til aktiviteter for
eleverne i stedet for frugt.
Birgit fortæller at hun har fået mange tilbagemeldinger fra personalet, der mener, at det må forældrene
selv sørge for.
Der skal evt. være lidt til de børn, der er i eftermiddagsfrit.
Anja pointerer at da alt andet, i forbindelse med elevens skolegang, er betalt, vil det vær ok, at
forældrene selv skal sørge for mad og frugt.
Der bliver talt om, at det nok heller ikke er en forventning fra forældrene, at der skal udleveres frugt fra
skolen.
Linda mener, at vi måske også skal nytænke vores frit-tilbud. Måske opkvalificere vores frit-tilbud med
bagning og andre aktiviteter og undervisning ind i.
Pkt. til skolebestyrelsesmødet d. 10/11: hvad skal pengene så gå til?
Det giver personalet god tid til at afsøge, hvad er der brug for og hvor. Skal det være cykler, bage
aktiviteter i fritten, fysikundervisning, udeskole mv.
Birgit og Annette tager spørgsmålet med tilbage til deres kollegaer og beder om at få konkrete forslag
med i god tid inden næste bestyrelsesmøde, således at bestyrelsen kan læse forslagene sammen med den
udsendte dagsorden.
Beslutning;
Skolebestyrelsen er ikke beslutningsdygtig da der er afbud fra forældrerepræsentanterne.
Dog i henhold til §16 – 4, i Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Rosenkilde Skole, hvor der står
flg.: Hvis ikke bestyrelsen er beslutningsdygtig på mødet, kan formanden i helt særlige tilfælde godkende
og beslutte et punkt i samarbejde med skolelederen
Det besluttes derfor på baggrund af de tilstedeværendes input, at frugtordningen stopper med udgangen
af september 2020.
4. Henvendelse fra Hus 57, der ønsker at høre jeres holdning til forældre deltagelse i arrangementer (se
vedhæftede bilag)
Cathrine orienterer om, at rent principielt så skal skolebestyrelsen høres i forhold til ovenstående
Der er generel stor forståelse for den problemstilling Hus 57 forelægger.
Dog er der også bekymring for, om forældrene kan komme til at føle sig ekskluderet, hvilket ikke er
meningen, fra Hus 57’s side.
Det er vigtigt at kigge på, hvad kan eleverne magte og hvad skal forældrene deltage i?
Det er også vigtigt, at kigge på, hvad man kan inddrage forældrene i, hvis de udelukkes fra nogle
aktiviteter, hvor der tidligere har været inviteret forældre med.
Der er stress på, når alle er samlet på en gang.
Der er også bred enighed om, at der ikke skal sendes et fælles skriv ud til forældrene omkring deltagelse
i aktiviteter, da det er meget afhængig af de forskellige huse og klasser, hvad eleverne kan rumme.
Cathrine har stor tillid til, at hvert hus kan arrangere f.eks. i dialog med elever og forældre, der hvor det
er vigtigt med dialogen.
Vi er en ”skole i dialog og udvikling” og derfor også vigtigt, at der kigges på, hvad den enkelte elev kan
rumme.

Ledelsen er bekymret for, at hvis der laves et skriv til forældrene med generelle retningslinjer, så kan det
komme til at trække en ramme ned over alle andre, hvor alle skal passe ind.
Anja ser det fra forældresiden og kan godt forstå problematikken. På den anden side er det en
forældregruppe, der står lidt uden for skolen og kan bruge disse arrangement til at tale med andre
forældre, personale m.fl.
Eleverne har også brug for at lære, at nogle dage er der flere udfordringer end andre dage.
Endnu engang: dialog mellem personale/elever/forældre er vigtig.
Cathrine: Hus 57’s intentioner er ikke at ekskludere.
Skoleledelsen har været inviteret til forskellige arrangementer og eleverne vænner sig til, at der er forskel
på de forskellige arrangementer.
Annette pointerer, at det er vigtigt, at melde tilbage til personalet i Hus 57, at de er hørt og deres
udmelding er blevet hørt og forstået.
Ledelsen forventer ikke, at et helt hus gør det på helt samme måde.
Tale ind i accept af forskelligheden og der skal være handlefrihed for den enkelte klasse.
Beslutning:
Skolebestyrelsen anerkender de mange hensyn Hus 57 gerne vil indtænke, men kan ikke bakke op om at
der sendes et skriv til husets forældre om, at de som udgangspunkt ikke vil blive inviteret til
arrangementer.
Annette tilbyder Hus 57 at komme til et husmøde og evt. uddybe bestyrelsens snakke om emnet, hvis de
ønsker det.
5. EVT.
1: Birgit: Rene har en forespørgsel om at skaffe et klassesæt af cykler, man kan bruge til tur i
nærområdet.
Skal på booking og skal så kunne bookes til undervisningsbrug - ikke pauseaktivitet.
Cyklerne skal stå i aflåst rum.
René har fået et tilbud fra ”Bike shop” der lyder 3.999 kr. ved køb af 10 stk.
Evt. et valghold der kan stå for cyklerne, hvor cykelhandleren kommer ud og underviser.
Der tales om cyklerne i forhold til faglige værdier og når flere hold skal ud på samme tid, kan vi evt.
have et hold der cykler, så det ikke altid er bare at sætte sig ind i en af ACV’s røde busser.
Cathrine pointerer at bestyrelsen jo ikke kan beslutte og bevilge under evt., så foreslår derfor, at det tages
med til mødet i november. Så kan kolleger også se og tage stilling til tilbuddet.
Der skal tænkes over flg.:
Indkøb og drift/vedligehold af cyklerne
Etablering af et cykelskur samt værksted til selv at kunne reparere cykler
Pris på etablering
Cykelstativer
Vedligehold og materialer
Vigtigt at al personale får mulighed for at give bud på, hvad de 130.000, vi har til rådighed, skal bruges
til.
2: Vi vil rigtig gerne, at hvis man er forhindret i at deltage i skolebestyrelsesmøderne de næste gange
10/11 – 9/2 – 25/5, at man så melder der ud allerede nu.
Så har vi evt. mulighed for at ændre datoerne for de kommende møder.
Der tales om, at skrive på forældreintra til efteråret, at der er 2 pladser i bestyrelsen, så hvis der er nogle
forældre, der gerne vil indtræde i bestyrelsen og dermed få indflydelse på børnenes skole, så er de meget
velkommen.
Anja er på valg i foråret 2022, men er der en anden, der gerne vil træde ind inden, så vil hun stoppe, da
hun ikke længere har et barn på Rosenkilde Skole.
Anja kan ikke genopstille i 2022, da hun ikke har et barn på skolen længere, men hun har formelt ret til at
sidde valgperioden ud frem til 2022.
Personalet opfordres til at tale med forældrene i klassen om de har lyst til, at træde ind i skolebestyrelsen.
Referent Anne-Lise Hjerteskov

