Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole
08-12-2020 - 16.30 Webex

Mødeleder: Anja Borroe
Til stede: Anja Borroe, Cathrine Lyster, Annette Kolding, Linda Fabricius, Charlotte Kaas, Allan
Castberg, Sidse Genet Andersen
Afbud: Birgit Nørgaard, Heidi Ehrenreich
1. Velkommen
Anja og Cathrine byder velkommen og ikke mindst til de nye forældrerepræsentanter Allan Castberg og
Sidse Genet Andersen. Begge udtrykker glæde over at nye forældre melder sig på banen.
2. Godkendelse af dagsorden (ift. pkt.4)
Det godkendes, at pkt. 4 tages med under pkt. 5.
3. Nyt fra Skolen – status på Corona, antal elever samt økonomi.
Status på Corvid-19
Cathrine orienterer om at der nu er konstateret et tilfælde at covid-19 på Rosenkilde Skole i Hus 71.
Huset er lukket til og med mandag d.14/12. Personale og elever er sendt hjem til test for evt. smitte.
Der er foranstaltet nødundervisning for eleverne i Hus 71. Der opdateres på Forældreintra hver gang der
sker ny udvikling, så det er vigtigt at orientere sig der.
Charlotte nævner, at hun synes det er superflot at skolen har formået at holde coronaen stangen i 9 mdr.
Tilgang af nye elever.
Vi får stadig nye elever og er nu oppe på 134, og er presset på manglende fysisk plads – det går den
forkerte vej i forhold til den politiske vision i Slagelse Kommune om at der skal segregeres færre børn til
specialskolerne.
I den forbindelse har Cathrine som skoleleder været inviteret til at holde oplæg for Børne – og
Ungeudvalget om hendes bud på god specialundervisning. Pga. corona blev oplægget via video, og kan
ses inde på Cathrines LinkedIn profil hvis man vil se oplægget.
Kommune.
Der er gang i prøvehandlinger i forhold til at vi kommer ud på almenskolerne og klæder personalet på til
at kunne rumme flere elever selv, frem for at eleverne skal anbringes hos os. Der er brug for vidensdeling
og faglig sparring til almenområdet, hvis de skal kunne rumme og tackle elever med autisme.
Linda skal sammen med to personaler holde oplæg omkring vores arbejde og erfaringer fra Rosenkilde
Skole på den prøvehandlingskonference Slagelse Kommune afholder d. 16/12.
Anja spørger ind til, om der er en forklaring på, at det eksploderer lige nu? Set i forhold til, at det ønskes,
at eleverne skal blive på almenskolerne.
Cathrine forklarer at vi har fået en del indskolingselever og at nogle af disse har været hårdt ramt i deres
indskoling.
Der ligger et stort kulturarbejde i forhold til, at skolen skal tilpasse sig barnet og ikke barnet der skal
tilpasse sig skolen, og det er vanskeligt for almenskolerne. Men det er det vi gerne vil hjælpe med fra
Rosenkilde skole.

Omprioritering af ubrugte midler.
Cathrine fortæller, at der er omprioriteret ubenyttede midler fra Feriefritten til indkøb af nye pc’er til
personalet. Pengene er ikke blevet brugt fordi corona har sat begrænsning på aktiviteter ud af huset i
2020.
Flere elever har også betydet ansættelse at nyt personale og dette har medført, at skolen har manglet IT
udstyr til de nye personaler.
4. Pkt. opfølgning fra sidst vedr. indkøb af cykler.
Det besluttes at pkt. 4 slås sammen med pkt. 5, og behandles sammen med øvrige indkomne ønsker om
anvendelse at pengene fra den tidligere frugtordning.
5. Fordeling af besparelsen på frugtordningen pr 01.01.2021
Hvordan skal den årlige besparelse på 130.000 kr. fra frugtordningen fordeles fremadrettet pr. 1/1.2021.
Cathrine orienterer om, at skoleledelsen gerne vil, at pengene bliver fordelt fremadrettet til områder, så vi
ikke hvert år skal sidde og fordele pengene.
Annette gjorde opmærksom på, at de som medarbejderrepræsentanter nok ikke havde været tydelige nok
over for deres kollegaer, da mange ønsker er engangsbeløb til nye ting.
Det giver frihed for medarbejderne at fordele pengene på denne måde og det vil tilgodese eleverne.
Charlotte spørger ind til om der vides, hvor meget der tidligere er blevet brugt i hvert hus og om man kan
fordele pengene på en tilsvarende måde, så husene selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til.
Svaret er, at det er hensigten, at pengene skal gå til nogle af de ønsker som elever og personaler er
fremkommet med.
De indkomne ønsker blev gennemgået.
Ledelsen og IT folkene ønsker, at der fast bliver sat 50.000 af til IT udstyr
Der er i forvejen sat 350.000 kr. af til IT udstyr til næste år, det er noget mere end i år, da IT budgettet er
hårdt trængt. Mange nye elever og ansatte kombineret med slidt udstyr, kræver en væsentlig
opprioritering de kommende år.
Der var en god dialog omkring IT contra fysiske brætspil, ønskerne om cykler, fritten mv.
Eleverne finder rigtig meget ro i, at der er gode udeforhold. Vi profilerer os på, at være en udeskole, så
det giver rigtig god mening at styrke udeundervisningen.
Efter en god dialog besluttede skolebestyrelsen følgende fordeling af midlerne:
5.000 kr.– feriefritten
50.000 kr. – IT
65.000 kr. – udearealer (herunder skal investering i cykler, mooncars, hængekøjer mv. indgå
fremadrettet)
10.000 kr. - Undervisningsmidler
Indkøb af cykler (pkt. 4.)
Disse cykler indgår i prioriteringen af udearealerne.
Sidse spørger om, der kan prioriteres konsulenter udefra. Bl.a. LæseLise, der kun er tilkøbt til udgangen
af 2020.
Cathrine orienterer om, at kurser og uddannelser ligger i skolens andet budget som er en del af det
samlede ACV. Det samme gør tilkøb af eksterne konsulenter og supervision. Der er sat 250.000 kr. at til
ovenstående. Pengene prioriteres ud fra hvad der kommer flest mulige elever til gavn, samt hvad behovet
er for efteruddannelse, supervision mv.
Det budget skolebestyrelsen godkender i dag bliver ”låst” i 2021.
Vi ved aldrig helt præcist hvordan vores øvrige budget ser ud, da der kommer og går elever løbende
igennem året.
6.Endelig godkendelse af budget 2021
Budgettet er fremsendt til alle.
1.890.000 kr.er der i 2021. Det er flere midler end tidligere år pga. markant flere elever.
Der er ingen kommentarer – budgettet godkendes.

7.Ønske fra elevrådet.
Elevrådet ønsker at ledelsen og skolebestyrelsen tager stilling til affaldssortering.
Affaldssortering som ude i de private hjem.
Eleverne havde sidste år emneugen omkring bæredygtighed og affaldssortering og ser det som en vigtig
ting, at også skolen bidrager til større bæredygtighed.
Der aftales, at det skal undersøges hvad det vil koste mere i forhold til den sortering vi har nu og hvordan
det praktisk kan lade sig gøre.
Alle støtter op om forslaget og roser eleverne for, at ville tage del i- samt at være opmærksomme på, at
skabe mere bæredygtighed bl.a. gennem affaldssortering, som jo også vil kræve en større indsats fra
eleverne selv.
Cathrine nævner, at der muligvis allerede er containere til affaldssortering på RV85 og Århusvej
Linda og Cathrine bærer videre til Ejendomsservice hvordan vil dette kunne arrangeres rent praktisk og
vil finde ud af, hvad der allerede er af muligheder, samt hvad økonomien vil være i det.
Anja gør opmærksom på at der er lavet en pulje af penge som vi evt. kan
søge af, til at lave grøn omstilling.
Forslag om at inddrage elevrådet i planlægningen, da det også giver en læring i, hvordan man griber det
an, når der skal undersøges, planlægges og udføres lign. projekter.
8.Evt.
Allan spørger ind til, hvorfor har man valgt at ændre morgentiderne?
Linda svarer at skolebestyrelse har været med til at tage denne beslutning.
Handler også om, at vi var den eneste skole med sen mødetid og dette gav nogle udfordringer i
forhold til brobygning af elever fra/til almenskolerne og når eleverne skulle i praktik eller
sluses videre ud til andre uddannelsesinstitutioner.
Skolereformen med længere skoledag.
Nogle elever har været frataget muligheden med de gamle mødetider i at deltage i fritidsaktiviteter fordi
de kom så sent hjem.
Det var også et ønske fra Slagelse kommune i forhold til brobygning af vi fik samme mødetider som
andre skoler i kommunen..
Ledelsen oplever ikke, at der har været de store problemer, som personale og forældre frygtede.
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