
 
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 25. 05 2021 

 

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

 

Til stede: Allan Castberg, Charlotte Kaas, Maria Ringsmose, Linda Fabricius, Annette Kolding, 

Cathrine Lyster,  

 

Fraværende: Birgit Nørgaard, Heidi Ehrenreich, Sidse Genet Andersen 

 

Mødeleder:  Allan Castberg 

 

Referent: Anne-Lise Hjerteskov  

 

 

 Emne Status 

1 Velkomst Allan byder velkommen 

De to tilstedeværende forældrerepræsentanter stemmer 

på, at Allan, der pt. er konstitueret som 

bestyrelsesformand, fortsættes i jobbet. 

Allan takker ja 

 

Næstformand: Charlotte Kaas sidder 1 år mere. 

 

Der har været udskrevet valg blandt 

personalerepræsentanterne.  

Maj-Britt Falk er valgt og der er udskrevet kampvalg 

mellem de to sidste repræsentanter, grundet 

stemmelighed. Valget afgøres torsdag d.27. maj. 

 

Det er Annettes sidste skolebestyrelsesmøde og hun 

takker for den tid, hun har været med i bestyrelsen. 

Bestyrelsen takker ligeledes Annette for hendes arbejde 

og engagement i bestyrelsesarbejder. 

 

2 Orientering fra 

skoleledelsen 

    - Status i forhold til 

      corona 

Vi har siden marts mdr. 2020 haft 2 medarbejdere, der 

har været smittet med Covid19, dog uden at smitte 

kolleger og elever. Dette skyldes bl.a. at alle er rigtig 

gode til at overholde de gældende regler om afspritning, 

afstand og brug af værnemidler. 
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Da vi har flere, der er/har været/kan blive nærkontakt, har 

ledelsen besluttet, at vi holder stand indtil sommerferien.  

Dette betyder at vi stadig ikke blander elever og 

personale på tværs af huse og at vi holder fast i digitale 

møder frem til sommerferien. 

 

3 Elevstatus kommende 

skoleår 

Vi har tilmeldt 139 elever pr. 1/8-21 og har dd fået 

forespørgsel om vi kan tage 2 elever mere. 

Vi har pladsproblemer og må sige nej til flere elever. 

Grundet pladsmanglen bliver skoleledelsen, Pernille og 

Anne-Lise nødt til at flytte på RV51 efter sommerferien. 

Vi kan blive nødt til at sige ”nej” til de elever, der måtte 

komme i løbet af skoleåret, hvis ikke de passer ind i vores 

indskoling.  

Indtil nu, har vi måtte sige ”nej” til 8 elever. 

Der bliver oprettet en ekstra klasse i Hus 55. 

Både i Hus 55 og 57 opretter vi en 0-klasse. 

I hus 55 vil der bliver en ”mellemtrins-klasse” som vil 

danne venskabsklasse med Hus 71. 

Dette for at bevare det gode sammenhold i klassen og for 

at de alle kan følges ad til Hus 71 senere. 

4 Status på Udeskolen Vi har 2 Udeskolevejledere, der kommer ud og vejleder i 

de forskellige huse. 

En masse udendørsprojekter et gennemført eller sat i 

gang.  

Hus 47 + Hus 73, udedart til matematik, hængekøjer til 

f.eks. dansklæsning. 

Der er bygget sheltere omkring Friluftsgården/Udeklassen  

Det bliver etableret bomme ved skolegården mellem Hus 

71 og Hus 73, så det bliver et mere sikkert sted at 

opholde sig og dermed kan bruges til leg og aktiviteter, så 

som ”Leg på Streg”. 

Det etableres overdækkede arbejdsborde ved 

mellemtrinnet til naturfag. 

Har rykket hegnet ved Hus ?? så skoven er kommet med 

ind på vores legeplads. 

Ved Udeklassen kigges der på lokalerne, så det vil være 

lettere for hele skolen, at komme til dyrene. 

Terapihold. 

Samme med børneområdet kigges der på et vand- og 

sanseområdet, der bliver en udbygning af Snoezelhuset. 

Der er afsat midler til det, men måske nås det ikke i dette 

budgetår. 
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Der spørges ind til fondsansøgninger. 

Maria vil gerne være behjælpelig med at søge, hvis der er 

behov for dette. 

Shelterne er bl.a. finansieret af midler fra NordeaFonden. 

Der er hos I-learn søgt 200.000 til ude- og inde ting.  

5 Status på økonomi  Økonomien er i balance. 

Afventer at håndværkerne kan gå i gang med div. 

projekter, men der er ventid 

6 Datoer for 

skolebestyrelsesmøderne i 

skoleåret 2021 - 2022 

- 14. september 

- 14. december 

-   1. marts 

- 31. maj 

Dagene accepteres. 

Det er vigtigt, at melde ud hurtigst muligt, hvis man 

allerede nu ved, at man ikke kan deltage en af dagene. 

7 Evaluering af 

affaldssorteringen 

Der er et rigtigt fint samarbejde med Dorthe fra Service 

og Frederik fra Ejendomsservice omkring den nye 

affaldssortering. 

Flere at husene vil gerne sortere mere, end det var 

meningen fra starten. Der er nu sendt flere spande ud til 

de huse, der ønsker det. 

Det har været lavet en spørgeskemaundersøgelse og 4 

ud af 6 huse meldte positivt tilbage. 

Det går godt med rutinerne. Man tager først den praktiske 

del og så kommer den pædagogiske del på efterhånden. 

Stadig meget arbejde i det, men det giver rigtig god 

mening. 

Fint initiativ fra elevrådet. 

8 Ensomme elever. Pkt. fra 

Allan 

   - Oplevelse af ensomhed 

      selvom man er blandt 

      andre. 

   - Oplevelse af at gå for sig 

      selv og ønske 

      fællesskabet. 

    - Muligt pkt. til elevrådet? 

Allan fortæller, at han en dag mødte en tidligere elev, 

som han talte lidt med og elev fortalte, at han ”var elene” 

også når han var sammen med klassekammeraterne.  

Det affødte tanker om ensomhed, også når man er blandt 

andre mennesker.  

Hvordan vi generelt arbejder med ensomhed blandt 

eleverne på skolen? 

Annette fortæller, at der er stor opmærksomhed på det og 

de som personale, skal være gode til at læse eleverne og 

høre det, de ikke siger med ord. 

1:1 møderne med eleverne, er også et sted, man kan 

tage emnet op. 

Der tale som, at det kunne være et emne at tage op i 

elevrådet. I arbejdet med indefra-perspektiv. 

Kan være godt at tage det op nu i forbindelse med 

trivselsundersøgelsen. 
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Det er skolebestyrelsen, der må beslutte om det skal 

bringes videre til elevrådet. 

Der tales også om, at det kan være for svært et emne at 

udfolde og lukke ned igen, hvis fokus kun er på 

ensomhed, så Linda foreslår at man evt. kunne kalde 

emnet ”Udfolde trivsel hos den enkelte”. 

Skal bringe noget meget konkret til elevrådet. Evt. nogle 

udtalelser, de kan arbejde med. 

Det besluttes, at det tages med til elevrådet til næste 

skoleår. 

Maj-Britt der er ny personalemedlem sidder også i 

elevrådet, så oplagt, at hun kan være med til at bringe det 

videre. Kan så tage udgangspunkt i 

trivselsundersøgelsen. 

 

9 Evt. Der tales om den nyligt udsendte invitation fra Børne og 

Ungeudvalget om input i forbindelse med budgettet 2022 

– 2025 

Fristen er kort, da høringssvaret skal være inde søndag 

d.30. maj. 

Maria tilbyder at skrive et udkast, der udsendes til alle. 

Cathrine tilbyder at læse igennem, inden svaret sendes 

ind til Børne og Ungeudvalget. 

 

Referatet er godkendt af xx, dato:  

 

 


