
 

 

februar 2023 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 28/2 2023 kl. 16.30-18.30 – Rosenkildevej 73 
 

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

 
AFBUD: fra Marquirita, Hanne og Birgitte 
 

 

Referent: Pernille Gholamian (faglig koordinator, administrationen Rosenkilde Skole) 
 
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt 
 

 

Orientering fra Skoleledelsen 

 

Slagelse Kommune – Center for dagtilbud, skole og kultur har fået ny direktør. Hun hedder 
Marianne Stentebjerg. Marianne har besøgt Rosenkilde Skole, hvor Linda har holdt møde med 
hende, og fortalt om Rosenkilde Skole. 

 
Som noget nyt er Rosenkilde Skoles velkomstkursusdag af løst af løbende velkomstmøder for 

nye medarbejdere, for at klæde dem på til arbejdet med vores målgruppe. Signe, én af 
skolens specialpædagogiske konsulenter, faciliterer møderne og står for introduktion til en 
række begreber og værktøjer, som vi fagligt står på Rosenkilde Skole. Derudover tilbydes alle 
nye løbende sparring, vejledning og supervision fremadrettet. Der er allerede positiv feedback 
fra de nye kollegaer. 

 

I forbindelse med uddannelsesforløb med Absalon igennem de sidste 5 år, er skolen blevet 
introduceret i at arbejde i Professionelle læringsfællesskaber. Dette er fortsat i fokus på 
Rosenkilde Skole. Vi har gennem uddannelse på Absalon med fokus på faglig udvikling til 
udvalgte personaler (først uddannelsesforløbet ”Pædagogen i skolen” – senere ”Underviseren i 
specialskolen”) samt kursus for hele skolen og for vejledere og koordinatorerne. Vi arbejder 

videre med udvikling af professionelle læringsfællesskabet, men med nye samarbejdspartnere. 
Vi har nu et formaliseret samarbejde med Psykologisk Ressource Center ved Kirsten Callesen 
(Som bl.a. vandt autismeprisen i 2022). Kirsten vil 2-3 gange om året og holde oplæg for hele 
medarbejdergruppen, i forhold til den nyeste viden indenfor autismeområdet.  
Anja Brandt koordinator i hus 73, er tovholder for ”ABC - Styrk din mentale sundhed”, som 

også bliver et vigtigt afsæt og redskab og fokus i personalegruppen. I tråd med ovenstående 
indleder vi også et samarbejde med Kirk & Gejst om Styrkebaserede arbejdsfællesskaber. Alt 
sammen for at vi kan vedblive at være et højt specialiseret skoletilbud for børn og unge, samt 
udvikle vores Professionelle læringsfællesskab på Rosenkilde Skole.   
 

Rosenkilde Skole bliver også en del af et VR-projekt ”Take a Walk”. (Visual reality). Vi 
har indkøbt teknisk udstyr og VR-briller. Take a walk har værktøjer og kendskab til det 
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specialiserede område, og har derfor et stort bibliotek, som vi får adgang til, men vi skal også 
som den første specialskole være med til at skabe nyt materiale indenfor området, og vi skal 
være med til at udvide og udvikle biblioteket. 

 
Elevrådet er rigtig godt i gang, og der er masser af aktivitet og gode forslag. Elevrådet er 
kommet med idéer til skoleårets grønne fokus, i samarbejde med Udeskolevejlederne arbejdes 
der bredt set med forspiring- hvor maden kommer fra – Fra have til mave. 
Vi vil igen ansøge om at være Grøn-Flag skole i næste skoleår.  

 
Den årlige trivselsundersøgelse blandt eleverne er i gang, alle der kan svare på spørgsmål og 
gennemføre det, får muligheden. Dette med et fortsat fokus og nysgerrighed på alle elevernes 
indefra-perspektiv. 

 

Der er en ny PPR-psykolog tilknyttet Rosenkilde Skole. Hun hedder Nanet Nielsen, og hun vil 
sidde med til relevante netværksmøder. Nanet er på skolen hver anden torsdag. 

 
I vores løsrivelsesprocessen mellem Rosenkilde Skole og ACV, så er der stadig tilkøb af ydelser 
fra ACV. Det er Charlotte fysioterapeut, som er på skolen to dage om ugen. Hun hjælper os 

med bl.a. sanseprofiler og udviklings af vores undervisningsmiljøer. Logopæd Katrine giver en 
dag om ugen sparring og understøttelse til to af vores medarbejdere, som læser logopædi. Vi 
tilkøber pedel en dag om ugen, og Inger og Tanja hjælper os med i den administrative 
overgang.  

 
Vi har fået nyt logo. Der har været virkelig mange f ine og gode bud fra både elever og 

personale. Der har på skolen været afstemning og det blev dette f ine logo som vandt:   

 
 

Der har været tre opsigelse i et hus i samme klasse. Det er en situation, som vi ikke tidligere 
har stået i. Der er foretaget nødvendige personalerokeringer, efter mindste indgriben – 
principper, og der er tilført klassen ekstra ressourcer i en periode. Vi ved at det kan være 
svært for elever, forældre og personale når der pågår store ændringer. Personalet har været 
virkelig gode til at hjælpe til og f inde gode løsninger på tværs af vores skolehuse.  

 

Fælles forældremøde, årsberetning fra formanden 

 
Input til årsberetning til Maria.  

Er der nogen på valg? 

 

Der er booket en foredragsholder til det Fælles forældremøde, som er planlagt til 18. april 23 
kl. 18:00 – 20:00. Hun hedder Louise Egelund Jensen og er forfatter. Hun vil holde foredraget 
”Autisme og følelser”. Program for hele aften og tilmelding bliver lagt på intra en af dagene. 
Anja orienterer Louise om hendes præcise tid. 

 
Maria bestyrelsesformand modtager gerne input til årsberetningen. Linda vil samle en liste 
over tiltag/begivenheder, som er sket i årets løb, samt udvalgte punkter fra tidligere 
dagsordener. Allan foreslår fokus på det Grønne f lag og elevrådets arbejde.  
Der er igen ønske fra elevrådet om skolefest, et loppemarked med velgørenhedsfokus 
og evt. et klimaløb. Hvis der bliver afholdt klimaløb vil Allan gerne skaffe en kontakt til 
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en kendt youtuber, som kunne promovere løbet lidt. Da elevrådet ikke er selvstændigt 
repræsenteret i skolebestyrelsen, er det vigtigt for os at Maj-Brit, som er i elevrådet, bringer 
elevrådets arbejde ind i skolebestyrelsens møder. Hun har læst i styrelsesvedtægterne at 

vores elevråd også kan blive repræsenteret i SKE, som er Slagelses kommunale elevråd.  
 

Hanne Danielsen træder ud af bestyrelsen, og Allan, som er på valg, træder ligeledes ud. 
Dermed skal der f indes 2 nye bestyrelsesmedlemmer ved valg den 18.april 2023 til 
forældremødet.  

Der skal reklameres lidt for skolebestyrelsens arbejde, og Allan ville gerne skrive lidt om hans 
erfaringer og virke, som kan lægges på forældreintra. 

 
Maria Ringsmose – formand vil fortælle noget om arbejdet i bestyrelsen i årsberetningen. 
I årsberetningen vil Maria komme ind på vores samarbejde med Vikingeskibsmuseet, og 

selvfølgelig også hovedtræk fra det forgangne år med de store politiske og økonomiske 
forandringer.  
Kim foreslår at inddrage hovedpointer fra bestyrelsens høringssvar i årsberetningen. Og der er 
lige nu f lere høringssvar på vej. Maria prøver at lave årsberetningen som en blanding af hvad 
der har været af ”nye” ting (Lindas liste med tiltag for både personaler og elever), pointer fra 

høringssvar og andet fra bestyrelsens arbejde. 
 

 

Høring om Styrelsesvedtægt for skoleområdet, inkl. 

bilag om regler for valg af forældrerepræsentanter 

(der er 3 bilag vedhæftet dette punkt) 

 
Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget sender udkast til revideret styrelsesvedtægt, inkl. 

bilag. Ændringen handler om den understøttende undervisning jf. folkeskoleloven § 16 b, d og 

e. Udvalget ønsker en ændring (se bilag ”Høring om styrelsesvedtægter”) og det der er 

markeret med gult. De vil ændre beslutningskompetencen fra skolebestyrelser til at det er 

Børne – Ungeudvalget som har kompetencen til at beslutning omkring den understøttende 

undervisning. Høringsfrist 8. marts. 

 

På Rosenkilde Skoles bestyrelse har for to år siden med folkeskoleloven § 16 b, d og e truffet 

beslutning om netop at sætte skoletiden lidt ned og få ekstra ressourcer i klasserne. Vi har 

bl.a. brugt de ekstra ressourcer på at afholde 1-1 elevsamtaler, så elevernes indefra - 

perspektiv i endnu højere grad kommer i fokus. 

  

Linda orienterede om ændringen i hvor beslutningskompetencen ligger. Om Skolebestyrelsen 

kan beslutte ændringen og selv bestemme hvad de ekstra ressourcer skal bruges til, eller om 

de blot kan indstille, men at BUU (Børn og unge udvalget) kan beslutte hvad og hvordan 

ressourcerne skal bringes i spil. Bestyrelsen kan være bekymrede for, at BUU fx er med til at 

beslutte, at timerne fx kun kan bruges til ekstra understøttende undervisning i dansk og 

matematik.  

 

Der blev diskuteret ændringen, og bestyrelsen er imod ændringsforslaget af samme grund, at 

der tages beslutningskompetence fra de enkelte bestyrelser op til mere centrale beslutninger. 

Maria efterlyser en nærmere begrundelse for ændringen i styrelsesvedtægten.  
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Bestyrelsen udtrykte bekymring omkring, at de særlige omstændigheder, som der er for vores 

skole, men også for andre specialskoler kan blive glemt, og ikke tages højde for, hvis ikke 

disse skolers skolebestyrelser selv kan være beslutningstagere.  

Der var spørgsmål i forhold til om det mon er alm. praksis i andre kommuner? 

Maria vil gerne stå for udkast til i det samlede høringssvar at beskrive og belyse de forskellige 

bekymringer + scenarier for hvad der kan ske.  

 

Bestyrelsen har f lere nedslag i den eksisterende styrelsesvedtægt, som vi vil adressere i 

høringssvaret. Burde hele vedtægten omskrives? -så den ret faktisk afspejlede kommunens 

vision om øget inklusion på almenskolerne.  

Maria påpeger at vi må forvente at f lere almenskoler vil få forskellige mellemformer og mild 

specialisering, og dette skal afspejle sig i styrelsesvedtægterne og fremgå meget mere 

eksplicit i tekststykker, så ikke det specialiserede område bliver glemt i forhold til majoriteten 

på almenskolerne.  

Yderligere drøftede bestyrelsen nedslag på bl.a. forældrerepræsentationen i 

skolebestyrelserne, som skal afspejle sig hele skoler (§1 stk. 2 om Sammensætning af 

skolebestyrelser).  

Maria vil også gerne sikre sig at skolernes SFO/fritidstilbud strukturelt kan rumme den nye 

elevgruppe af elever med særlige behov, og at det også afspejles i styringsvedtægterne. (§ 11 

stk.2) Maria har også læst om SKE (Slagelse kommunale elevråd) og dennes repræsentation, 

hvor det også mere eksplicit skal fremgå at deltagelse fra specialskoler er nødvendigt. (§14) 

Til sidst fremhæver Maria også at der ved de nye vedtagne skoleudviklingssamtaler (§16) skal 

indgå selvstændigt punkt fra de nye mellemformer og andre specialiserede former, som 

kommer til at opstå på skolerne. 

 

Resten af skolebestyrelsen bakker op om Marias nedslag og betragtninger. Maria udarbejder 

høringssvar til ændringen af styrelsesvedtægten for Slagelse kommunes folkeskoler. 

 

 

Orientering i forhold til skoleleder Rosenkilde Skole 

 
Der er ikke blevet omplaceret en skoleleder til Rosenkilde Skole, så vi skal drøfte/komme med 

input til en rekrutteringsproces med bestyrelsen. Dette vil Linda bære videre til kommende 

møde med den nye direktør.  

 

Der er blevet lyttet til bestyrelsens høringssvar vedr. omplaceringer af skoleledere og der er 

derfor ikke blevet omplaceret en skoleleder til Rosenkilde Skole. Stillingen skal slås op og 

Linda vil gerne have bestyrelsens mening om ansættelsesudvalg, timing og tilrettelæggelse af 

kommende ansættelse af en skoleleder til Rosenkilde Skole. 

  

Skolebestyrelsen ønsker foreslår to forældrerepræsentanter (hvoraf den ene er formanden) og 

1 medarbejderrepræsentant fra skolebestyrelsen i et ansættelsesudvalg. Medlemmer af MED 

udvalg og Tillidsrepræsentanten ønskes også deltagende i et ansættelsesudvalg.  

 

Linda tager ønskerne med videre til møde med Marianne Stentebjerg, den nye 

direktør. 



 

5 
 
 

 

 

Orientering omkring regler for kompensation i 

forhold til befordring for 

forældrebestyrelsesdeltagere  

 
Hanne har spurgt ind til befordringsmulighederne for bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Der er mulighed for både kørselsgodtgørelse og mødehonorar for deltagelse i 

skolebestyrelsesmøder. Skolebestyrelsen vil gerne imødekomme dette fremadrettet. Der skal 

foreligge dokumentation for kørsel + deltagelse. 

 

 

Eventuelt 

 
Inger – ACVs/skolens økonomispecialist kunne ikke deltage til dette møde, men vi har booket 

Inger til næstkommende bestyrelsesmøde den 16. maj, 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. 

 

 
 


