
 

 

Rosenkilde Skole 13/12/22 
 

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 
 

mandag den 12/12/22 kl. 16-16:45 – Webex indkaldelse 
 

 
Tilstede: Maria Ringsmose (Formand + forældrerepræsentant) 
Birgitte Bruhn (forælderrepræsentant), Maj-Britt Falk (medarbejder rep.), Linda Fabricius 
(skoleleder) og Kim Bing (daglig leder).  
 
Afbud: Allan Castberg (forældrerepræsentant), Anja Brandt-Nielsen (medarbejder rep.), Hanne 
Danielsen (forældrerepræsentant.), Marquirita Kjær (næstformand + forældrerepræsentant).   
 

Referent: Pernille Gholamian (faglig koordinator, administrationen Rosenkilde Skole) 
 

• Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt 

 

• Godkendelse af budget 2023: 
Linda orienterede om de budgetmæssige besparelser, og hvordan Rosenkilde Skole har 
imødekommet dem. Der er kommunalt vedtaget en 8% besparelse i 2023 svarende til 3,3 
millioner kroner.  
Rosenkilde Skole har hentet besparelserne på lønkroner. Der er tre medarbejdere der er 
indstillet til uansøgt afsked.  
Derudover så er der tre stillinger fra sommer og ind over efteråret som ikke er blevet 
genbesat, heraf en fysioterapeut-/logopæd-stilling som ikke for nuværende er blevet 
genbesat.  
Rosenkilde Skole har derudover i budget 2023 lagt tilkøb af ACVs faggruppe ind, funktioner 
som vi ikke selv kan varetage bl.a. fysioterapeut og logopæd/talepæd. Disse ydelser er 
reduceret i 2023 i sammenligning med 2022.   
Der er også reduceret i antallet af busser. Rosenkilde Skole vil fremover kun råde over tre 
busser og en caddy. Når de er udtjente, vil vi fremadrettet indgå leasing-aftaler i forhold til 
transport.  
 
Ovenstående besparelser ligger udenfor teambudgettet, som skolebestyrelsen skal 
godkende i dag. Da der stadig findes økonomiske snitflader til det store ACV, er det igen 
kun ”teambudgettet”, som skolebestyrelsen i dag skal godkende.  

 
Linda informerede kort om de enkelte posteringer i teambudgettet, og der var enkelte 
spørgsmål og afklaringer. 
 
Maria gjorde os opmærksom på ubenyttede midler, som stadig kan søges og bruges fra 
”fritidspuljen”. Linda vil undersøge videre om puljen og om vi kan nå at søge nogle af 
midlerne/mulighederne i 2023. 
 
Beslutning: Skolebestyrelsen godkendte teambudgettet 2023.   

 

• Eventuelt: 
Inger – ACVs/skolens økonomispecialist vil blive inviteret med til næste møde, så hun kan 
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fremlægge det samlede budget, så skolebestyrelse har mulighed for at få et overblik og 
blive orienteret i det samlede skolebudget, som i 2023 fortsat er under ACV frem til august 
2023. 
 
Vi laver en liste med evt. private e-mailadresser, så alle har mulighed for at modtage 
Webex-mødeindkaldelser. Slagelsemail har drillet for nogle bestyrelsesmedlemmer. Anne-
Lise har forsøgt at hjælpe, men det vil være godt at kunne sende et link til dem, som måtte 
ønske det. Yderligere gives her Pernille telefonnr. ved evt. afbud til et møde, eller hvis der 
skal anvendes en alternativ mailadresse.  
Pernille Gholamian: 51593190 
 
 

 
 


