
 
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde 14. 12. 2021 

 

Sted: Mødet blev afholdt via Webex 

 

Til stede: Allan Castberg, Maria Ringsmose, Linda Fabricius, Cathrine Lyster, Line Carina Jensen, 

Maj-Britt Falck 

 

Fraværende: Heidi Ehrenreich, Sidse Genet Andersen, Charlotte Kaas 

 

Mødeleder:  Linda Fabricius  

 

Referent:     Anne-Lise Hjerteskov  

 

 

1: Velkomst 

     Linda bød velkommen, da Allan havde tekniske udfordringer. 

 

2: Gennemgang af referat fra sidste møde 

     Der blev spurgt indtil, hvorfor dette punkt var på, da referat normalt sendes ud til godkendelse hos 

bestyrelsen, inden det offentliggøres. Svaret fra formanden var at han mente at det var standard.  

 
3: Nyt fra skoleledelsen: Økonomi, retningslinjer ved sygdom, MOT og potentielt 
    samarbejde med UNICEF. 
 
Økonomi: budget 2022 på som selvstændig pkt. længere nede.  Økonomien for 2021 balancerer. 
Nogle midler flyttes med over i 2022, da der er ventetider på håndværkere grundet corona, så der er 
projekter, der ikke bliver færdige i år. Der er bl.a. ombygning ved Udeklassen. 
 
Elevantal: der er ikke tegn på nedgang i elevantal. Når der går en ud, kommer en anden til.   
Regner ikke med, at få færre elever næste år. Vi har som udgangspunkt lukket for tilgang resten af skoleåret 
2021/2022.  
 
Retningslinjer ved sygdom: kort orientering. Der har tidligere været ønske om, at få det på som et 
selvstændigt pkt.  
Efter sommerferien oplevede personalet at flere børn kom syge i skole og smittede personalet.  
Der blev taget hånd om problemet og præciseret over for forældrene, hvordan man forholder sig, når ens 
barn er syg. Det har haft den ønskede effekt og vi oplever ikke længere generelle udfordringer med syge 
børn der sendes i skole, hvorfor at punktet udgik igen. 
 
Cathrine orienterer om, at vi stadig ikke haft elever med corona. Ganske få personaler har været ramt og det 
er lykkedes, at holde det til de enkelte personaler.  
Vi er meget opmærksomme på, at spritte af, lufte ud og passe på hinanden. Håber dette kan vare ved året 
ud. 
Der har været flere lokale udbrud på resten ACV. 
 
Der spørges ind til om test 3 gange ved nærkontakt er skolens beslutning eller om det er generel 
retningslinje. Det er en retningslinje fra sundhedsmyndighederne og ikke noget skolen har besluttet. 
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MOT 

Linda orienterer om et samarbejde med MOT, der bl.a. er sat i værk på baggrund 

af et ønske fra elevrådet i forhold til at fremme trivsel på tværs. 

MOT er et norsk koncept som betyder MOD. Overordnet kan det siges, at det er tænkt som 

forløb/programmer, der skal styrke den enkeltes robusthed og bevidsthed, samt fremme robuste og 

voksende relationer – trygge klassemiljøer, inkluderende skolekulturer og bæredygtige lokalsamfund.  

Der kan læses mere på www.motdanmark.dk 

3 personaler og en leder skal uddannes til MOT coaches – 1 personale fra hvert af husene 47, 57 og 73, 

samt Kim Bing som leder. 

 

UNICEF 

Vi har givet en uforpligtende forhåndsgodkendelse om at indgå et samarbejde med UNICEF –dette betyder, 

at vi kan blive en rettighedsskole. Rettighedsskoler arbejder med stort fokus på børns rettigheder. 

Dette er i tråd med Elevrådets interessere i Verdensmål og - børns rettigheder og det vi vil gerne vise 

interesse i. 

Processen pt. Er at UNICEF er ved at afsøge fondsmidler, hvis dette lykkedes vil der blive kigget på hvordan 

et mere formelt samarbejde kan se ud. 

Der spørges indtil om det er undervisningsmateriale – hvad består sådan en tilgang af?  

Det vides ikke helt med sikkerhed endnu, men Cathrine tænker, at det bl.a. kommer til at omhandle 

prøvehandlingsforløb, undervisning i børns rettigheder, og det er tanken at inddrage elevrådet og 

skolebestyrelsen.  

 

 

Socialudvalget 

Cathrine orienterer om, at det kommende byråd har valgt at ændre Center for Handicap og Psykiatri, som vi 

nu er en del af, til fremover at være Socialudvalget. 

 

Det betyder at de andre specialskoler kommer under samme fagcenter/udvalgsområde som Rosenkilde 

skole/ACV.  

 

SkoleIT: 

Det er lykkedes os at komme med ind under Slagelse kommunes iT udbud til alle kommunens skoler. 

Derved får vi adgang til undervisningsportalerne og kan måske på den måde spare penge. 

Men vigtigst af alt, så vil alt vedr. GDPR, digitale hard- og software blive serviceret af Slagelse IT og vi vil få 

en fast IT-medarbejder 1 gang ugentligt. Derudover så bliver der lavet nye netværksinstallationer i alle huse, 

som vil kunne drive vores undervisningsportaler og generelle undervisning med en hel anden hastighed. 

Vi ved endnu ikke hvornår dette kan implementeres, pt. er der en proces i gang med at indhente tilbud. 

 

4: Godkendelse af budget 2022 (bilag vedlagt) 
    Budgettet er skåret ned med 90.500 i 2022, grundet flere udgifter til personalelønninger.  

 

E-sport undervisningsmidler: Linda melder ind med, at det er 8.000 kr. der ønskes afsat til det i stedet for 

først antaget 15.000. Allan foreslår, at de tages fra inventarkontoen, da der i år har været brugt mange 

penge på nyt inventar, til flere af husene. 

Der er udtrykt bekymring fra stort set alle huse i forhold til, at budgettet pr. elev påtænkes at sættes ned fra 

2.500 til 2.000 pr. elev/år. 

Begrundelsen fra flere huse om, at der har været penge til overs de sidste par år er, at det, grundet corona, 

ikke har været muligt at tage på lejrskole, eller afholde sociale arrangementer.  

Bestyrelsen spørger ind til, om der er forslag til, hvor pengene skal komme fra, hvilke andre poster der skal 

nedskrives, hvis beløbet skal beholdes på 2.500 kr. pr. elev. 

Det er der desværre ikke. Det blev tilkendegivet, at det er rigtig dejligt der er kommet mange input, desværre 

er der ikke kommet nogle konkrete forslag fra husene i forhold hvilke andre poster der skal 

nedskrives.  

http://www.motdanmark.dk/
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Cathrine: Det er altid svært, hvordan man skal kvalificere dette, men er 

vanskeligt, når noget skal prioriteres på bekostning af noget andet.  

Vi skal huske på, at nogle gange så viser vores bekymringer sig, blot at være bekymringer uden at ende ud i 

virkelighed. 

Vi skal drive skolen fagligt og vi må i skolebestyrelsen forholde os til, om vi har et for højt serviceniveau – 

hvad skal vi leverer og hvad skal vi nødvendigvis ikke tilbyde. 

Vi må tale igennem om vi skal holde serviceniveauet og hvis vi skal, hvor skal pengene så komme fra? 

Eks. skal der tilbydes lejrskoler hvert år, eller kunne det måske bliver hvert andet år? Ønske om at den dialog 

tages op på kommende skolebestyrelsesmøde 

 

I Hus 47, har de brugt overskydende penge til at købe noget af det, de har ønsket sig, men ikke haft penge 

til ellers. Bl.a. pc’er til eleverne, nye spil/legetøj og nogle spændende bøger.  

 

Bekymringer ang. IT-budgettet påtænkes nedsat med 50.000. For 2 år siden var det på 250.000 kr. Tidligere 

var det på 200.000 kr. Der har i år der været fornyelse af personale pc’er, hvilket er en stor post. 

Linda har drøftet det med de IT-ansvarlige og de har tilkendegivet at der ikke er samme udgifter til 

udskiftning af personale pc`er opgaven kan løses med 350.000 kr. årligt. 

Maria spørger ind til, om der er budgetposter der ikke fremgår – eks. vikardækning. Er det stigende eller 

faldende? 

Cathrine forklarer at lønudgifter, kurser, fratrædelser, sygdomsdækning alt sammen er bevægeligt og ligger i 

det større skole/drift budget som også er en del af ACV`s samlede budget. 

 

Budgettet på 1.8 mil., skolebestyrelsen råder over, er fast. Det er her lejrskoler, forældrearrangementer og 

andre sociale arrangementer skal tages fra. Så der vil ikke være udsving i det budget der godkendes på 

grund af evt. personaleændringer mv. 

 

Der er forskellige forslag: 

 

1: At sænke inventarkontoen med de 8.000 til E-sport og flytte yderligere 50.000 kr. fra inventarkontoen ud i 

husene. Det betyder dog så at etablering af eks. pauserum og mini-snoezel vil husene selv skulle finansiere 

ud af disse penge. Det vil give 350 – 400 kr. mere pr. elev/år. Men giver så ikke nødvendigvis flere penge til 

lejrskoler. 

 

I Hus 57 bl.a. har fået lavet huler tilpasset eleverne og dette ville ikke være lavet, hvis ikke det kunne være 

taget fra inventarkontoen.  

Det vil blive problematisk, hvis de ligger ude i husene at skulle prioritere i inventarkontoen. 

Det vil kræve oplæring i nogle af husene, hvis man selv skal til at finansiere inventar til husene. Der 

udtrykkes bekymring omkring, hvad pengene vil blive brugt til i forhold til,  at der vil komme til at mangle 

penge til nyt inventar. 

 

Pengene til lejrskole vil stadig være at finde. De er i år bare brugt til at købe andre ting. 

Cykelværkstedet ønsker er tænkt ind under udearealerne, hvor der vil kigges på det konkrete forslag der er 

sendt til bestyrelsen.  

Hus 73 står næst for at få etableret skolegård/have og generelt udearealer.  

 

2: At sænke inventarkontoen med de 8.000 kr. til E-sort og lade resten stå på inventarkontoen. 

 

 

Beslutning: 

Inventarkontoen nedskrives med 8.000, der flyttes til E-sports-kontoen. 

 

Beløbet på 2.000 kr. pr. elev fastholdes. 
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Derudover skal der kigges på fremadrettet om vi skal bibeholde det høje 

lejrskoleniveau, eller om pengene måske skal bruges til noget andet, eks. ride-

terapi/undervisning som er kommet som et ønske/forespørgsel fra elevrådet og Maria fra skolebestyrelsen.  

 

Økonomi tages med som punkt på næste møde. Meget kan ændre sig, bl.a. grundet corona, og det vil være 

godt løbende at kunne genbesøge og kigge på prioriteringerne. 

 

 
5: Planlægning af fælles forældremøde d. 1. marts kl. 18.30 – 20.00. Er der nogle 
forslag/ønsker fra forældrene 

 

Der er, fra forældrene, kommet et forslag om at invitere Kirsten Callesen eller Marianne Nordby. 

Maria er fortaler for Kirsten Callesen, hvilket Linda bekræfter ligger i tråd med at skolen jævnligt bruger 

Kirsten Callesens kurser til videreuddannelse og sparring. 

 

Cathrine minder om, at det, grundet corona, vil være en rigtig god idé at køre med en plan B, så det kan 

holdes virtuelt. 

 

Allan og Maria påtager sig opgaven med at undersøge priser, længde af oplæg, mulighed for at afholde det 

virtuelt, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk i marts mdr. 

Maria vil lægge en føler ud hvem af de to foredragsholdere, der er mest stemning for.  

Linda har ligeledes budt ind på opgaven i forhold til planlægning og indkalde til et møde midt januar- 

 
6: Opfølgning på Elevrådets punkter (Vedlagt referat fra Elevrådsmødet d.16/11-2021) 

1. Projekt ”Rosenkilde Skole til GRØN SKOLE” inkl. Klimaløb med indsamling til 

velgørenhed m.m. Projekt Grøn Skole skal være en del af temauge(r) til næste år.  

1A. Underpunkt: Allan ang. Grøn skole.  

2. Loppemarked på skolen - snak i klasserne til næste gang om: skal det tjente fra salget gå 
til velgørende formål eller til eleverne/de voksne selv? 

 
3. Skolefest inden sommerferien - snak i klasserne til næste gang om: forslag til tema til 

skolefesten og andre gode ideer. 

Maj-Britt orienterer om elevrådets pkt. 

 

Grøn skole 

De har ikke talt så meget projekt Grøn skole, da det skal undersøges noget mere, bl.a. i skolebestyrelsen, 

hvordan det bæres ud til skolen, samt i forhold til samarbejdet med UNICEF – vi skal finde ud af, hvad vi har 

at gøre med. 

 

Loppemarked 

Fokus lå på Loppemarked og skolefest.  

Rigtige mange gode forslag til hvordan loppemarked kan organiseres og hvor det skal afholdes. 

Skal indtjeningen gives til godgørende formål, eller skal den enkelte have indtjeningen med hjem. Nogle har 

det lidt svært med, at skulle aflevere det der er tjent på en af sine ejendele, men mange er ok med, at give til 

et godt formål, evt. sammen med nogle gode fællesting til klassen – afhængigt af, hvor mange penge, der 

kommer ind ved salget. 

Græsplænen ved søen et godt sted.  

Der er gode forslag omkring markedsføring – Facebook, plakater, invitationer. 

Hvad skal sælges?  

Stadig på brainstorm niveau. 

 

Tidspunkt for afholdelse kunne være april, maj og juni, hvor chancen for godt vejr er bedst.  
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Skal være lidt småtterier og ikke store ting, der skal sælges (ikke store møbler 

m.m.) 

 

Skolefest 

Talt meget om tema, fx havets tema, 80’er tema o.m.a.  

Nogle synes det kan være en god støtte, at have forældre med, mens andre synes ikke, at det var ordentlig 

fest, hvis forældre med. 

Talt om, at der skal være aktiviteter, så man ikke bare går rundt alene. Det kan være konkurrencer, hvor man 

kan vinde præmier, idrætsaktiviteter, boder og meget andet. 

Der er forslag om salgsboder med mad og snacks  

Tid: de fleste vil gerne, at det er i forlængelse af skoledagen, så det ikke bliver for sent  

 

Forslag om at udsmykke husene og at det ikke behøver at være det samme over alt. 

Måske inddele husene efter alder og behov.  

Gamerrum 

Stillerum 

Dans og musik  

 

Der kommer fra bestyrelsen forslag om, at skolefesten skal deltes op efter alder og behov – eks. at hus 47, 

73, 71 slår sig sammen. 

Måske er behovet størst hos de store elever. De små elever, har nok ikke samme behov, men her kan det 

måske være fint med en lille fest med popkorn og små aktiviteter. 

Det kan også være, at man skal starte med de store og, alt efter hvordan det går, udvide til også at lave 

noget for de små året efter. 

Det kan være en forsøgsordning og evt. udvide året efter, alt efter corona-situationen og hvordan det 

kommer til at gå. 

 

Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige huse, der skal være med til 

at planlægge videre forløb. 

Hvordan skal det gøres, uden at det koster for mange penge og uden at det tager for meget arbejde fra 

undervisningen. Personalet skal jo også være en del af planlægningen. 

 

Der tales om, at det er et fantastisk engagement, elevrådet ligger for dagen. De er rigtig gode til at få idéer  

Og at nytænke. 

 

Der arbejdes videre med det i mellemtrin og udskolingen – dette er også godt i forhold til 

brobygning/overgang fra mellemtrin til udskoling. Det blev besluttet at det skal på som punkt til 

personalemøder hus 47, 73, 71 og 57. Majbritt og Line laver et skriv til skolen, i forhold til at udfolde og 

ensarte punktet/drøftelserne i forhold til det videre arbejde.  

 

Kommentarer 

Allan har undersøgt i forhold til Grøns skole – det koster 3.000 kr. året af være med i Grøn skole projekt.  

Vi kan få tilsendte frø, sommerfugle larver, østershatte der vokser i kaffegrums, o. lign. 

De vil gerne samarbejde med os så de kan blive klogere på, hvordan de kan gøre i forhold til specialskolerne 

Vi kan få det grønne flag til sommer 

 

Et alternativ kan være, at vi selv går vejen og selv laver et grønt flag, hvis vi ikke ønsker, at være en del af 

projekt Grøn skole. 

 

Linda fortæller, at det er ret fede forløb og undervisningsmaterialer der arbejdes med i projekt Grøn Skole. 

Der kan være noget fint i at arbejde med det. Kunne være så fedt, at være en grøn skole og få det grønne 

flag lige om lidt (inden sommerferien) 

 

Lindas forslag er, at det bringes videre til udearealets arbejdsgruppe hvor 

udeskolevejlederne/naturfagsvejlederne bl.a. er repræsenteret – Dette for at aftale videre forløb i 

forhold til at vi kan blive en grøn skole.  
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Beslutning: 

Linda bringer forslaget vedr. Grøn skole til arbejdsgruppen for udearealer, og evt. 

betaling vil ligge i den konto. 

 

Maj-Britt og Line bringer forslag fra loppemarked og skolefest videre til personalemøderne. 

Der skal laves tovholdergrupper. 

Det skal besluttes hvilke huse der skal med. Hvert hus kan melde tilbage, om det er noget, de vil være med i. 

 

7: Punkter til næste møde 

 

 Økonomi – status på budgettet, er der opstået nogle ændringer pga. eks. coronasituationen 

 

 Et ønske fra skoleledelsen om at bestyrelsen begynder at drøfte hvad vi skal prioritere og hvorfor. 
 

- Lejrskoler – puljer og penge. Skal lejrskoler ligge hvert år eller hvert andet år. 

 

Linda forbereder bilag vi kan sende med ud til kommende dagsorden, hvor der gøres tydeligt hvad forskellen 

er på almenskolerne og specialskolerne. Samt eksempler på, hvordan man for nuværende afholder lejrskoler 

i alle huse. 

 

 Pkt. omkring ridning som en del af undervisningen eller fritidstilbud fx som en del af faget idræt o.l.  

- Ride-tilbud i regi af ACV – var også et ønske fra elevrådet. 

 

 Fritidstilbud/klubtilbud, hvordan skal det se ud på Rosenkilde Skole. Ideer til hvordan vi får beskrevet 

og løftet vores fritidstilbud og får etableret et fedt klubtilbud for vores elever i udskolingen.  

 

 

8: Evt. 

Der er ingen pkt. under evt. og mødet afsluttes 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt af xx, dato:  
 


