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Skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole 

10. maj 2022 mødelokale Hus 47, kl. 16.30. - 18.30. 

Mødeleder: Allan 

Tilstede: Line over web. Pga. lejrskole, Maj-Britt, Cathrine, Linda, Allan og Maria. 

Referent: Pernille 

1. Orientering fra skoleledelsen 

-  status på økonomi:  

Cathrine orienterede. Skolens overførte overskud på ca. 1,4 mil. Fra sidste år, bliver fastfrossen 

indtil videre. Det betyder at vi ikke går i gang med udbygningen af Udeklassen. Vi skal 

samtidig også bekoste nogle midler til at Rosenkilde Skole bliver en del af Kommunens skole 

IT-løsning, så personale og elever får de samme muligheder i programmer og support, som 

resten af kommunens skoler. Der skal etableres elev-internet, således at vi også overholder 

GPDR og netop sikre elevernes data. Vi kender endnu ikke konsekvenserne for besparelser på 

skolen i indeværende år, og afventer Byrådets møde d. 30. maj. 

Her og nu skal der i skolens budget 2022 findes 180.000 kr.  

 

Beslutning: Skolebestyrelsen beslutter at, Skoleledelsen i samarbejde med fagudvalg mfl. 

finder ud af hvad der forbrugt af midler indtil nu på de forskellige konti og ud fra det prioriterer 

skoleledelsen hvorfra pengene hentes. Der var enighed om at sprede besparelsen så meget ud på 

enkelte poster, som muligt, så alle områder bidrager til de 180.000 kr.   

-  status på elevantal:  

Status lige nu er at vi bliver 142-143 elever på Rosenkilde Skole fra 1/8 – 22. Der er huse, hvor 

der stadig er enkelte pladser, hvis elever kan placeres i eksisterende klasser. Der er ikke plads 

til nogle steder at oprette nye klasser/ændrer radikalt på elevsammensætninger. Det er i 

indskolingen og i et af udskolingshusene. Andre huse er ”lukkede” for flere elever. Det er 

mellemtrinnet og det ene udskolingshus samt hus 57.  

-  status på diverse projekter: 

Eyelearn-projektet er ved at blive synligt nu. Alle materialer er lavet og nogle er ankommet. 

Hele projektet er købt og betalt sidste år. Der kommer læringstavler udenfor på husene bl.a. 

Historielinje og verdenskort. I haven mellem hus 55 og 57 kommer en del Samtale/vælge 

plader op. I hus 55 – indskolingen får de 4 nye lege/lære måtter (Bevægelsesmåtter, tal- og 

alfabetmåtter) Indenfor kommer der folier i husene nogle steder natur og læringsbilleder, andre 

steder bl.a. citater. Sidst er der i dag kommet ”leg på streg” baner i fællesskolegården mellem 

Mellemtrinnet og det ene udskolingshus. Her er talbane, figur- og bogstavsbane samt et ur. 

 

Hus 73 (Udskolingshus) har fået bevilget til hængekøjer og gyngestativer, og der bliver 

etableret en sti fra skolegården og ind til gokartbanen, som derefter kan bruges til skaterbane, 

mooncarbane og løbe-gåbane.  Andre af udearealprojekterne, som endnu ikke er sat i gang, 

bliver måske en del af besparelsen, som skal findes i budgettet i år.  

 

Vi har fået sat MOT i gang, som er dette trivselsredskab/ungecoachingsprogram. Nogle af 

vores medarbejdere er blevet uddannet, og til næste skoleår sættes det i gang med enkelte hold i 

udskolingen og på mellemtrinnet.  
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Vi er blevet godkendt som Grønt flag-skole, og vi skal sammen med elevrådet få planlagt, 

hvordan og hvornår vi markerer dette, og hejser flaget. 

 

- orientering vedr. diæter til forældrerepræsentanter ved deltagelse i 

bestyrelsesmøde: 

Skolebestyrelsesmedlemmer for dette skoleår er blevet oprettet i systemet, og efterfølgende 

bliver de nye medlemmer til den nye bestyrelse oprettet. Pernille indberetter tilbage for dette 

skoleår, og fremadrettet efter hvert møde til de forældre, som har deltaget i møderne.  

  

2. Lejrskoler. Hvordan og i hvilket omfang skal disse afholdes fremadrettet sammenlignet 

med niveauet i almenskolen (bilag 1): 

 

Der er en rettelse til bilag 1:Der er også 3 overnatninger på mellemtrinnet.  

Der blev delt erfaringer og perspektiver både på omfang og ”effekt/erfaringer” i forhold til de 

forskellige elevgrupper. I udskolingen hus 47 er det meget populært og noget som har stor 

effekt og betydning for eleverne. De vil meget gerne beholde lejrskolerne alle årene. Og både 

elever, forældre og personaler oplever en positiv personlig og social udvikling/effekt, og 

læring/mestring hos eleverne fra gang til gang. Udskolingshus 73 har under corona fundet 

alternativer bl.a. overnatninger på skolen og heldagsture, været mere klassevis, og det har 

eleverne evalueret positivt på. Ligeledes har mellemtrinnet og indskolingen fundet alternativer 

til lejrskolen også med overnatninger på skolen, men også ”lejrskole-dage” (heldagsture) uden 

overnatning, men med besøg i bl.a. Knuthenborg, heldagsture til København, og andre ture. 

I hus 57 har man erfaring med at nogle klasser ikke har den tiltænkte positive effekt af at være 

afsted, og det er svært for nogle elevgrupper at overnatte udenfor hjemmet. Her er elevgruppen 

også særligt sensitive overfor anderledes struktur, og profiterer mere af at hverdagen er så ens, 

som muligt.  

Der blev også delt viden i forhold til at lejrskole/overnatning også er noget, som man skal lære, 

og at erfaringerne, man høster som elev er gavnlige, når man næste gang skal afsted, eller skal 

være længere tid afsted. Det socialfaglige og fællesskabet er vigtige faktorer i elevernes 

erfaring og mestringskapacitet, og den bliver i den grad styrket ved at 

lejrskoler/Overnatninger/Heldagsture er noget som man ”støder på” i det omfang hver enkelt 

elev kan profitere af det. At der kan skabes genkendelighed for eleverne.  

 

Skolebestyrelsen kan opstille/vedtage principper for lejrskolerne, som skoleledelsen kan 

arbejde ind i, i det omfang, som personaleressourcer og økonomi tillader det. 

 

Ud fra hvordan vi kan bevare de positive effekter, men også kritisk kigge på hvilke 

elevgrupper, som profiterer af lejrskole, er skolebestyrelse blevet enige om en model, som 

bedre matcher ønsker og behov, men også har et personaleressource-perspektiv. Hvordan 

benytter vi personaleressourcerne bedst muligt? Hvis kommunens besparelser rammer 

Rosenkilde skole, så er det bestyrelsens holdning, at de mange personaletimer der bruges på 

lejrskoler, er bedre anvendt i undervisningen. 

 

Beslutning: 

Skolebestyrelsen ændrer i lejrskolehyppigheden fra skoleåret 2022/2023 ud fra følgende model: 

 

En overnatning sidst i indskolingen (hus 55) 2-3. klassetrin. 

2 overnatninger sidst på mellemtrinnet (Hus 71) 5.-6. klassetrin 

3 overnatninger i Udskolingen på hvert klassetrin (hus 73 og hus 47) 7. 8. 9.klassetrin  

I hus 57 hvor klassetrinsspredningen er endnu bredere, kan man inden en bestemt deadline, 

melde sin klasse til det antal overnatninger, som man tænker giver mening, hvis det giver 

mening. 

 



3 

 

De klasser, som ikke skal på lejrskole efter den nye model – her kan personalerne få tildelt 5 

timer i årsnorm til evt. 2 ”lejrskole-dage”/heldagsture i løbet af året.  

 

Administrativt bliver det lidt mere kompliceret, men muligt, og efter en fastsat dato for 

årsnormerne til personalet, må der inden kigges på hver enkelt klasse, om hvilke personaler, 

som skal have hvilke timer i årsnorm.  

 

Der er stadig mulighed for at tilrettelægge lejrskolerne/overnatninger, så det giver bedst mening 

for eleverne. Evt. overnatning på skolen, eller differentieret ved at nogle elever måske kun 

deltager om dagen. Klasseteamet/huset har stadig frihed til at tilrettelægge lige den lejrskole, 

som passer bedst til eleverne.  

  

 

  

  3. 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: 

Der har førhen været ridning for bl.a. nogle af eleverne i hus 57, og både elever, forældre og 

personaler savner det. Enkelte elever har derfor fået det bevilliget gennem sagsbehandler i 

fritiden.  

Cathrine oplyser at vi ikke er forpligtet til at tilbyde det rideterapi selvom det står som en 

anbefaling i en evt. sanseprofil. Og Cathrine pointerer at de midler vi har til at drive skole, skal 

komme flest mulige elever til gavn. Vi har ikke økonomi til at tilbyde det til alle, som kunne have 

gavn af det i forhold til sanseprofiler, og det er ikke en del af ydelseskataloget.  

Vi har haft det som en mulighed i sundhedsugen, og det var en succes.  

Skolen vil undersøge nærmere hvordan det tilbydes andre steder bl.a. Stillinge skole og 

Storebæltskolen, og vil også undersøge, om hvordan det evt. periodevis/årgangsbestemt kan blive 

en del af idrætsfaget. Dog er det slet ikke sikkert at rideskolerne har mulighed for det, da de er 

booket helt op. Vi vil også se på muligheden for at det netop kan tilbydes i emneuger og/eller 

temadage.  

Vi har også talt om at vi kan undersøge alternative former, med fx at nogle elever kunne passe 

nogle heste, og derigennem kan prøve at ride.   

Hvis det er en del af fritidstilbuddet, så er det en meget begrænset elevflok, som får muligheden.  

Beslutning:  Skoleledelsen afsøger hvordan det finansieres på andre skoler, og arbejder videre 

med om det kan indarbejdes i faget idræt. Der vil ikke blive rideterapi til enkelt elever eller i 

skolens fritidsdel. 

  

4. Fastsættelse af skolebestyrelsesmøder for skoleåret 2022/2023 jf. forretningsordenen. 

- der skal fastsættes datoer ift. skolens årshjul mv. 

  Der er forslag om følgende datoer: 

-       30 august 2022 

-       15 november 2022 



4 

 

-       28 februar 2023 

-       16 maj 2023 

-       Fælles forældremøde 18 april 2023 

Beslutning: 

Datoerne blev godkendt.  

 

5. kommende bestyrelsesmedlemmer (kort info): 

Allan sender oplysninger på de nye repræsentanter til skolen samt deres korte beskrivelse af 

dem selv, så det kan komme ud på intra.  

 

                                                                                          Slagelse Kommune - Rosenkilde Skole                 


