
 
Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole 

14-09-2021 

16.30 -18.30 Rosenkildevej 47, 1. sal, ”Hus 47” 

Mødeleder: Allan/Linda 

Deltagere: Allan Castberg, Charlotte Kaas, Maria Ringsmose, Line Carina, Maj-bri Steenbuch Falk, 

Linda Fabricius 

Afbud: Cathrine Lyster, Anne-Lise Hjerteskov 

Fraværende: Sidse Genet Andersen, Heidi Ruth Ehrenreich 

Referent: Linda Fabricius 

1.Velkomst, præsentation bestyrelsen og nye medarbejder repræsentanter  

Maria spurgte ind til, hvor og hvordan man fik punkter på dagsordenen og Linda fortalte om 

forretningsordenen, hvor der står, at hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det 

meddeles formanden senest 10 dage før afholdelsen af bestyrelsesmødet.  

2. Orientering fra skoleledelsen  

Linda orienterede i forhold til skolens mange ude projekter. Det har været svært at få håndværkere til 

projekterne, planerne har været udskudt af flere omgange, og projekterne trækker ud, samt der har 

været prisstigningerne i materialer undervejs. Det betyder bl.a. at tilbygningen ved friluftsgården, ikke 

når at blive færdig i indeværende budgetår. Musiklokalet håber vi bliver færdig inden jul. Der er sat 

bomme på mellem Rosenkildevej 71 og Rosenkildevej 73 som vil skabe en sikker skolegård for 

eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen hus 73. Vi håber indenfor en måned at bommene kan tages 

i brug. Vi har som skole fået nogle bevægelsesmidler (100.000 kr.), som vil blive brugt til 

udeundervisnings-/læringsrum i den nye skolegård, bl.a. leg på streg.  

Linda orienterede om, at skolen kun har få ledige pladser.  

3. 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 havde mødt en elev på skolen, der fortalte han var ensom og ikke havde nogen venner. Allan har 

derfor spurgt om elevrådet kan være med til at præge eller arbejde med emnet ensomhed. 

Maj-britt fortalte om elevrådets ideer og ønsker bl.a. i forhold til strukturerede aktiviteter i pauserne. 

Maj-britt vil gerne tage punktet med videre til elevrådet. 

Maj-britt foreslog at vi undersøger om vi kan uddanne nogen af vores elever til legeagenter gennem 

Gerlev legepark.  Charlotte spurgte ind til samarbejde med sundhedsplejersken – hvordan går hun videre 

med bekymringer, hvis hun støder på elever der fortæller om ensomhed eller andet. Linda fortalte, at der 

er tæt samarbejde med sundhedsplejersken, og hun altid spørger eleven om det er delt med forældre 

og/eller personale og ellers vil hun orienterer om det, eller indkalde til et møde. 



Det blev nævnt om der specifikt fra socialfagsvejlederne, mon er materiale til de 1-1 samtalerne der er 

med eleverne eller materiale til hvordan man arbejder med det i klasserne. Linda fortalte om vores nye 

platform til socialfag Milife og Linda vil samtidig tale med vejlederne om hvordan emnet kan eller bliver 

understøttet af materiale og viden.  

4. Sommerfrit, bliver den evalueret, og hvordan? (Punkt fra Maria) 

Maria havde en oplevelse fra feriefritten med sit datter. Marias datter var meget utryg og bekymret, da 

viden og informationsmateriale var mangelfuldt, og det kom for sent ud til at hun kunne forberede sin 

datter ordentlig. Derfor endte hun med ikke at komme afsted. 

Der er et stort ønske om, at der kom materiale ud før, og det skal være mere konkret. Det skal være med 

aktiviteter, voksne og en udførlig plan.  Maria spørger om planlægningen af fritten, kan ligge før.  

Line og Majbritt kom med ideer til materiale og arbejdsgang. Der er forslag om brug af de 10 H´er. Line 

talte ind i den faste struktur fra skolehverdagen skal gå igen. Maj-britt foreslog materiale ligesom 

”lejrskolemapper”, eller præsentationsvideo eller ugeplan på intra af voksne. Der kom forslag om ansigts 

på de nye voksne, om flyverne kan besøge klasserne op til. Dette har personalet fra feriefritten selv 

foreslået under deres evaluering. Line og Majbritt ville gå videre med ideerne og feedbacken til Pernille 

og næste møde med feriefritten. 

Linda foreslog at personalet evaluerede med eleverne i feriefritten og brugte deres ord/feedback. Linda 

foreslog også, forud for personales evalueringsdag af feriefritten, at vi på Forældreintra appellere til 

feedback og i de klasseteam der har været elever afsted, så vi hele tiden udvikler på feriefritten.  

5. Årshjul for forældrebestyrelsesarbejdet (Punkt fra Maria) 

Maria spurgte ind til om der var faste punkter på bestyrelsesarbejdet, et slags årshjul i forhold til relevant 

bestyrelsesarbejde ud fra et kommunalt perspektiv. Linda fortalte om hvornår valg af skolebestyrelse 

ligger, samt årsberetningen fra formand og godkendelse af budget. Maria var nysgerrighed i forhold til fx 

punkter på op til budgetforhandlinger –se punkt 7 i forlængelse af dette punkt. 

6. Punkter fra elevrådet (se vedhæftede forslag) Allan har udvalg nedenstående punkter til dette 

møde. 

-Udeaktiviteter i pauserne, - fokus på udearealerne, - punkt fra elevråd 

Majbritt fortalte om ønskerne om at undersøge uddannelse af elever som legeagenter og strukturerende 

aktiviteter. Forslag om T-shirts og legetasker til pauseaktiviteter. 

Maria foreslog udeaktivitetskasser tilpasses husenes/elevernes niveau/trin og behov. Der kunne findes 

tovholdere fra husene og undersøge hvad der kunne mangle. Bestyrelsen bakker elevrådet op, og synes 

det ville være en god idé at få afdækket behovene.  

Maria fortalte at der er mange relevante fonde der kan søges. Det var der også opbakning til. Linda 

fortalte der var fondssøgningsbeskrivelser lavet på skolen, som Linda kan fremsende hvis 

bestyrelsesmedlemmer finder relevante fonde og får lyst til at give sig i kast med søgning af midler.  

-Temauge om affaldssortering – punkt fra elevråd 

Eleverne vil gerne samle penge ind, samle affald og støtte gode formål. Bestyrelsen var meget imponeret 

over elevernes fine punkter og initiativer. Bestyrelsen bakker meget op og der er kommet følgende 

forslag.  

-Charlotte foreslog at arbejde med verdensmålene eller at skolen bliver ”grøn skole”, med Grønt 

skoleflag. Det undersøger vi videre på skolen hvad det kræves. 

Undersøge om det kunne være muligt med co2 løb, støttet af virksomheder eller forældre 

 -Indsamling af penge til velgørende formål /Idræt indsamling – punkt fra elevråd 



Bestyrelsen bakker op, se punktet ovenover. 

-Postkasse til elevråd til hver klasse – punkt fra elevråd 

Bestyrelsen bakker op, og Line og Maj-britt går videre med indkøb af postkasser til skolehusene, samt 

dialog med husene omkring brugen og placering og beskrivelse af postkasserne. 

7. Børne – ungeudvalget, dialogmødet – Hvordan var Rosenkilde Skole repræsenteret? Vurdering 

af dialogmødet (Punkt fra Maria) 

Maria deltog i sidste møde, men havde op til mødet spurgt ind til, om vi fra skolen deltog. Maria synes 

det er vigtigt med vores deltagelse, da der bliver talt en del om at flytte midler fra det specialiserede 

område over i almen området. 

Der er et fælles ønske om, at vi deler kommende dialogmøder og er OBS på høringssvar i bestyrelsen, 

det er vigtigt vi får responderet og deltaget fysisk eller skriftligt fra Rosenkilde Skole. 

Maria fortalte om medborgerpolitikken, der også involverer også vores elever, og der er enighed om, at 

vi gerne vil bringe vores stemme med fra bestyrelsen mest muligt. Den organisationsændring der er i 

gang, har fokus på mere samskabelse på forskellige områder. 

Børn og unge udvalget har lige nu høringsmateriale fra de specialiserede borgerindsatser. Maria fortæller 

at hun oplever handicap perspektiverne er fraværende, og at der konkluderes på vores område uden 

involvering. Bl.a. til dialog mødet. Maj-britt fortæller, at flere af eleverne på skolen ville kunne bringe 

deres stemme i spil, og at deltagelse kan være på mange måder, bl.a. fysisk fremmøde eller video. 

Maria fortæller at hele ordlyden, retorikken springer i øjnene, bl.a. at specialområdet tager pengene fra 

normal området. Maria synes det er vigtigt vi anfægte måder man taler om det på. Ikke så pæne takter i 

måden man beskriver områder på. 

Elevfraværet nævnes – fraværsproblem. Linda fortalte om fraværsprojektet i Slagelse kommune og 

indsatsen fra Rosenkilde Skole. Linda fortalte om hvordan Rosenkilde Skole også byder ind på almen 

skolerne med at løfte det fælles ansvar i forhold til segrering.  

Linda vil gerne samle op sammen med Maria, og lave udkast til høringssvar. Dette er aftalt den 21. 

september. Vi sender udkast til bestyrelsen. Frist – 22. september 2021 kl. 12 

8. Kommende punkter fra elevrådet vi skal prioritere 

Bestyrelsen foreslår at Maj-britt fremadrettet udvælger relevante punkter hvor der er brug for 

bestyrelsens input og beslutninger. 

Derudover ønsker bestyrelsen at referater fra elevrådsmøderne lægger på Forældreintra, Dette sørger 

Maj-britt for.  

9. Evt. 

Maria spurgte ind til den ændring der har været i vores ydelseskataloget. Hun har bemærket, at det ikke 

er alle elever der er sansemæssigt udfordret, der længere per automatik beskrives som om, at de kan få 

tilbudt en sanseprofil, men det afgørende er den takst man er indskrevet på.   

Linda fortalte, at ordlyden er ændret da det ikke er alle elever der er udfordret på sanseområdet, samt at 

det har været nødvendigt at prioritere. De elever der indskrives på mellem og stor støtte ofte mest 

sansemæssigt udfordret, hvorfor denne ændring i ydelseskataloget. Dog tilpasser vi altid rammen til 

behovene, så har vi elever der periodevis er meget udfordret på det sansemæssige, uanset støttebehov, så 

er Adam (fysioterapeut) med inden over, både i forhold til sparring, observation, og er med til at vurdere 

om der skal laves en lille eller stor sanseprofil. 

 


