
 
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 09. 02 2021 

 

Sted: Rosenkilde Skole, Rosenkildevej 55, 4200 Slagelse (Webex) 

 

Til stede: Anja Borroe Aage, Charlotte Kaas, Allan Castberg,  

 

Fraværende: Birgit Nørgaard, Heidi Ehrenreich, Sidse Genet Andersen 

 

Mødeleder:  Anja Borroe Aage 

 

Referent: Anne-Lise Hjerteskov  

 

 

 Emne Status 

1 Velkomst Anja byder velkommen 

 

2 Nyt fra skolen Cathrine orienterer om, at daglige leder Charlotte 

Wichmann er fratrådt sin stilling på Rosenkilde Skole.  

Der arbejdes med at afklare om der skal ansættes en 

daglig leder mere. 

 

Der er pt. indskrevet 136 elever på skolen og Cathrine 

har givet PUI besked om, at der i dette skoleår ikke kan 

indskrives flere elever, da vi ikke har mere fysisk plads. 

Der vil dog kunne kigges på den enkelte sag, om det vil 

være muligt, tage eleven ind. 

Vi har i skoleåret 2020-21 fået visiteret en del flere elever 

end forventet, da ønsket om at nedbringe segregeringen 

(elever der flyttes fra almenområdet til et specialiseret 

tilbud) ganske enkelt ikke er slået igennem. 

Segregeringen er steget fra 8% til 9,2% blot fra oktober 

20 til januar 21. Der er pt. 126 elever i Slagelse 

Kommune der ikke kan visiteres til specialtilbud, da alle 

tilbud er fyldt op. 

 

3 Status på corona-

situationen 

Vi har nu haft corona i samfundet i et år, uden at vi på 

skolen har været ramt blandt elever og personaler. 

Der har været et enkelt tilfælde i Hus 71, hvor der var 

lukket i 4 dage, pga. nærkontakt. 



 

 
 

2 

Vi har ikke været ramt af nedlukninger, men har kørt for 

fuld damp og Cathrine ser det som en stor fordel, at vi er 

delt op i 6 huse, hvor vi så videt det er muligt, undgår 

kontakt på tværs af huse og klasser. 

 

Der har været et tilbud om kviktest til skolens personale, 

hvor ca. 20 personer tog imod tilbuddet.  

Det viser sig, at de fleste personaler har booket en 

ugentlig tid til PCR test i stedet, så det vækker ingen 

bekymring, at der var så få, der tog imod kviktesten. 

Skoleledelsen kan ikke påtvinge personalet kviktest, men 

blot tilbyde det. 

Annette oplyser også, at personalet vælger PCR testen, 

så med mindre, at der skal testes 2 gange ugentlig, så er 

kviktesten nok ikke så relevant for os. 

Personalet går med visir, men derud over, fylder corona 

ikke så meget i dagligdagen. 

 

Linda oplyser, at det kun er ca. 7 elever, der af forskellige 

grunde, er søgt ekstraordinær frihed til og dermed 

hjemmeundervises af forældrene. 

 

4 Opfølgning og beslutning på 

Elevrådets punkt – 

affaldssortering 

Tilbuddet vedr. affaldssorteringen er meget billigt og 

skoleledelsen ser ingen økonomiske udfordringer i, at 

gennemføre projektet. 

Skolens rengøringsassistent Dorthe, har erfaring med 

affaldssortering fra tidligere jobs og vil derfor meget gerne 

gå med i projektet. Hun påpeger, at det er vigtigt i forhold 

til især bioaffald, at man kigger på hvilke elever, der vil 

være i stand til at håndtere dette 100%, da man, hvis det 

sorteres forkert, at nødt til at smide det i restaffald. 

 

Der tales om at der må sættes en deadline for, hvornår 

projektet startes op og hvornår det skal evalueres. 

Projektet skal gerne skydes i gang i dette skoleår og det 

menes at være et realistisk mål. 

Der er mange lavpraktiske ting, der skal på plads inden vi 

går i gang.  

Det er helt ok, at der laves individuelle affaldssorteringer i 

de enkelte huse, da det er vigtigt, at tage hensyn til, hvad 

de enkelte klasser/elever kan håndtere. 

Affaldssortering i de enkelte klasser giver mening for 

nogle og ikke for andre. Ligeledes vil det være muligt for 

nogle, at håndtere bioaffald, mens for andre vil det give 

mest mening at nøjes med restaffald, pap/papir og 

plastik. Vigtigt, at det giver mening for eleverne. 
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Det vil være forskelligt hvor hurtigt det kan gennemføres i 

det enkelte hus. 

Det påpeges også, at det kan have en positive 

afsmittende effekt på de, der måske ikke går fuldt ind i 

projektet, når de måske ser klassen ved siden af gå all-in. 

 

Der er to ben i projekt affaldssortering – nemlig 

samfundsansvar/samfundssind og det pædagogiske 

tiltag. 

 

Annette vil gerne gå i dialog og samarbejde med Frederik 

(Ejendomsservice) og Dorthe (rengøring/service) vedr. 

den praktiske planlægning. 

Linda, Cathrine og Annette sætter sig sammen efter 

mødet og aftale ”hvem-gør-hvad-hvornår”  

 

Skolebestyrelsen bakker op om projektet og tilkendegiver 

at de gerne stille sig til rådighed, hvis de kan være 

behjælpelige med noget. 

Stor ros til elevrådet og vigtigheden af dette samarbejde 

påpeges. 

 

Beslutning: 
 
Rosenkilde skole fremover skal affaldssortere på 
følgende vilkår; 
 

- Alle huse skal affaldssortere i restaffald og i 
papir/pap 
 

- Ift. bioaffaldssortering så skal der være plads til 
lokale forskelle eks. udskoling mv. og de inputs 
der er kommet fra husene. 
 

For at kunne komme godt videre, samt for at få afklaret 
omkring bioaffald vil Annette invitere Frederik og Dorthe 
til et koordineringsmøde efter vinterferien. 
 
Punktet sættes på d. 25/5 til status/evaluering. 
 

 

 

 

 

5 Bestyrelsen (Anja) Dette pkt. kobles delvist sammen med pkt. 6 
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Anjas valgperiode stopper pr. 31/3-2021. 

Anja valgte at blive indtil da, da hun finder det vigtigt, at 

skolebestyrelsen kører videre, samt at der skal være 

mindst et par forældre, for at der er en bestyrelse. Rent 

formelt skal der være 5 forældrerepræsentanter. 

Allan og Charlotte tilkendegiver, at de fortsætter og dette 

er vigtigt, når nu vi skal ud og finde nye kræfter både som 

bestyrelsesformand samt menige medlemmer. 

Allan er ved at overtale en, til at være med. 

 

Anja vil kontakte Heidi og høre, om hun vil fortsætte eller 

om hun også skal på valg sammen med Anja. 

 

6 Afvikling af det planlagte 

forældremøde 9. marts i 

forhold til corona-

situationen, da vi ikke kan 

regne med, at vi må mødes 

fysisk.  

Herunder afvikling af valg til 

skolebestyrelsen på 

forældresiden. 

Vi kan ikke afholde forældremødet fysisk d.9. marts, men 

Cathrine fortæller, at skolen har høstet rigtig gode 

erfaringer med at holde webmøder, også for store 

forsamlinger. 

 

Der tales om, hvorvidt det fælles forældremøde skal 

afholdes eller udskydes og hvilke fordele, der kan være 

ved et online møde i stedet for fysisk.  

Bl.a. at  

- flere forældre måske har mulighed for at deltage, når de 

kan sidde hjemme ved børnene.  

- Der skal vælges ny formand samt 

forældrerepræsentanter, så det er vigtigt, at holde fast i 

mødet i marts. 

- Anja vil rigtig gerne have mulighed for at sige ordentlig 

farvel og dermed også få muligheden for at slå et slag for 

vigtigheden af, at der er en skolebestyrelse på 

Rosenkilde Skole, samt at fortælle hvordan hun har 

oplevet det, at være med i bestyrelsen og at være 

formand for samme. 

 

Det bliver talt om et oplæg til aftenen lign. det sidste år 

med Morten fra Autismeplusfar. Alle var meget 

begejstrede for Mortens oplæg og da han har mange 

vinkler at byde på. 

Linda vil kontakte Morten. 

 

Der er opbakning fra skolebestyrelsen, at forældremødet 

afholdes online og Cathrine takker for opbakningen. 

 

Forslaget er vedtaget. 
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Anne-Lise lægger et opslag på forlædreintra med 

reminder om, at der er online forældremøde d.9.marts, 

samt at der denne aften er valg til skolebestyrelsen. 

 

7 Eventuelt Ingen kommentarer til dette pkt. 

 

Linda takker Anja for er rigtig godt samarbejde, da det er 

Anjas sidste rigtige bestyrelsesmøde som formand. 

 

Referatet er godkendt af xx, dato:  

 

 


