
 
                  Referat af Skolebestyrelsesmøde, Rosenkilde Skole  

                  01-03-2022 kl.16.30 – 17.45 Rosenkildevej 47 1.sal  

(pga. forældremødet er mødet kortere) Det er blevet til et Webex-møde. 

Forældremødet er udsat til 26. april 2022. 

 

Deltagere: Allan Castberg, Charlotte Kaas, Maria Ringsmose, Linda Fabricius, 

                  Cathrine Lyster 

Afbud: Maj-Britt og Line (Sygdom) Dermed ingen medarbejderrepræsentanter. 

            Sidse og Heidi – deltog ikke og havde ikke meldt afbud.  

Mødeleder: Allan 

1. Velkomst. Pernille Gholamian – FA koordinator på Rosenkilde Skole er blevet ny 

referent.  

2. Orientering fra skoleledelsen - herunder status på økonomi fra sidst. 

Orientering fra ledelsen vedr. økonomi. 

Som udgangspunkt er der ingen ændringer til det budget der blev godkendt på sidste 

møde. Der er dog umiddelbart større besparelser på vej, da Slagelse Kommune har 

været nødsaget til at genåbne budget 2022 og budget 2023-2026. Der bliver en 

proces hvor de forskellige fagudvalg skal ind og kigge på hvor og hvordan, der kan 

spares, og der bliver høringsperiode medio april for ACV´ samlede MED udvalg. Det 

forventes at et nyt og godkendt budget 2022 er klar slut maj fra politisk side. 

Økonomiudvalget i Slagelse kommune har i forbindelse med genåbningen peget på, 

at der skal laves en analyse af ”specialundervisning og incitamentstruktur” da 

skoleområdet er voldsomt udfordret på den stigende segregering og omkostningerne 

hertil. 

Det betyder, at Rosenkilde skole skal dels bidrage til analysen, men også til at finde 

et endnu ukendt antal besparelser på budgettet. 

Her er det helt oplagt at kigge på ydelser hvor vi eks. Overkompenserer ift. almen 

skolen i form af eks. Antal lejrskoler og udgifterne hertil. Kørsel og brug af ACV´s 

køretøjer som er slidte. Måske vi har for højt et serviceniveau på den del. Ligeledes 

skal vi også være helt tydelige omkring støtten til eleverne. Fordi man går i samme 

klasse har man ikke nødvendigvis brug for/krav på den samme støtte – det afhænger 

af den takst eleven er placeret på, igen må vi kigge på om vi overkompenserer. 

Der vil også blive kigget på antallet af Eurocard. Sidste år brugte vi i Center for 

Handicap og Psykiatri ca. 500.000 kr. i administration og gebyr på transaktioner på 

Eurocard, men det samlede beløb der var indkøbt for var kun på 94.000 kr. Èn 

transaktion koster ca. 350 kr. og det er uanset om der købes en pakke gær til 2,50 

kr. eller om der købes en større ting til 3.000 kr. Vi kan se at vi på ACV generelt har 

alt for mange udstedte Eurocards, hvor der findes andre indkøbsmuligheder. 



Der vil givet vis også være andre områder, hvor vi som skole er nødt til at gå ind og 

finde besparelser, og udgangspunktet må være at kigge på om der er steder hvor vi 

har en kultur – eller en adfærd – hvor vi leverer mere end det vi skal. 

Ingen kommentarer, eller nogen, der kunne sige noget til det.  

Linda fortæller om vores ny-vis. 20 elever for nuværende kommer til skolen, og ca. 23 

elever, som går ud. Der kommer sandsynligvis flere elever helt frem sommerferien, når 

alle er revisiterede/nyvisiterede. Det balancerer fint. Vi forventer ca. samme elevantal 

som i år. Omkring 135 elever. 

3. Lejrskoler. Hvordan og i hvilket omfang skal disse afholdes fremadrettet 

sammenlignet med niveauet i almenskolen (bilag 1) 

 

Rettelse til bilag 1: Der er 3 overnatninger på mellemtrinnet. 

Udsættes til næste møde, da skolebestyrelsen ikke er beslutningsdygtige. 

 

4.  Afvikling af kommende valg til skolebestyrelsen. Efter kommunalvalg 

kommer skolebestyrelsesvalg. Det betyder, at vi skal forestå det ordinære valg 

her i foråret – uanset om alle i skolebestyrelsen er på valg, eller om det kun er 

ca. halvdelen (forskudt valg). Slagelse kommune har opdateret den tidligere 

vejledning til skolebestyrelsesvalg og vedhæftet her (bilag 2). 

Valget skal afvikles i perioden 9. marts – 29. juni. Hvem stiller op, og hvordan kan vi få 

flere opstillet, og hvordan skal valget afvikles? 

Forældre-delen debatteres. Medarbejdervalget tages ikke på dette møde. Cathrine 

foreslår at der på Forældremødet den 26. april bliver en kort årsberetning + 

opstillingsøde og valghandling. Der skal findes 3 nye medlemmer. Charlotte forlader 

bestyrelsen med udgangen af dette skoleår, og Allan tager kontakt til Sidse og Heidi og 

spørger om de genopstiller. Cathrine foreslår en ”teaser” - skrivelse om 

skolebestyrelsens arbejde. Det laver Allan og Maria. Maria efterlyser forretningsorden – 

den skulle gerne ligge på intra/hjemmesiden. Skolen tjekker - det ser ikke sådan ud. Vi 

får lagt alt relevant materiale ud på intra igen og på hjemmesiden. Evt. med billeder af 

medlemmerne, og kort beskrivelse af hvem de er og ”hvor” på skolen de er forældre.  

Skolen planlægger afholdelse af medarbejdervalg til skolebestyrelsen på fællesmødet 

den 24. maj 2022. Opstillingsmøde og valghandling. Medarbejder repræsentanter 

vælges/genvælges hvert år.  

På det første møde efter sommerferien konstituerer den nye skolebestyrelse sig.  

5. Pkt. fra Elevrådet fra sidste møde. 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. Punktet er udsat til næste møde. Inden næste møde 

laves en bedre beskrivelse af hvordan ridning i skoleregi før har foregået, og med 

en økonomisk ramme. Det laver Linda.  

 

EVT: Linda orienterede om ”Grønt flag”. Vi håber vi kan nå at hejse flaget inden 

sommerferien. Udeskolevejlederne er i fuld gang med beskrivelsen af vores skole til 

godkendelse af skolen, som Grønt flag – skole. Vi vil gerne lave et ”stort” arrangement 

med kommunalrepræsentation, presse, skolebestyrelsen og selvfølgelig elevrådet. 

 

Linda fortalte om MOT. Vi har uddannet to coaches i udskolingen indenfor MOT, som er 

et trivselsprogram i forhold til unge. Det er også et ønske fra elevrådet. Der kommer 

info om det på forældreintra.  

 



Allan: Kan ikke deltage på det næste planlagte møde – forespørger om det kan rykkes. 

Vi rykker mødet til den 10. maj 2022. 

Allan spørger til stabiliteten i fremmødet i skolebestyrelsen, da hans oplevelse er at det 

er svingende med fremmødet. Hvordan kan vi motivere til et stabilt og vedkommende 

fremmøde? Drøftelse af hvilke initiativer, der skal til. Allan spørger om det evt. kan 

være med et vederlag? Hvordan er det med vederlag på andre af kommunens skoler? 

Fra skolen side vil vi gerne have at det forbliver frivilligt og dermed vederlagsfrit, da 

understøttelsen til skolebestyrelsen er forholdsvis stor på vores Skole, og ansvaret 

dermed mindre. Cathrine har ikke kendskab til vederlag, men undersøger det hos Anne 

Gitte Frøslev. Allans idé er udelukkende tænkt ud fra et fastholdelses og 

stabiliseringsfokus.  

  

                                                                        Slagelse Kommune - Rosenkilde Skole                 


