Referat skolebestyrelsesmøde Rosenkilde Skole mandag d. 04.04.2016 kl.
17.00–19.00 på Æblehaven 1.
Mødedeltagere: Maria Kruse-Sørensen, Anja Aage, Michael Simonsen, Martin Krüth Hyldgaard,
Rene Amstrup, Ronnie Rosenberg, Michael Kristiansen, Signe Buchwald og Merete Ross.
Afbud fra: Rudi Dahl, Nada Bang, Jobina Aaskov og Kim Kruse-Sørensen.



Nyt siden sidst – generelt:
Som et led i den samlede omorganisering af Autisme Center Vestsjælland, er vi
ligeledes i gang med at omorganisering. Der vil i den forbindelse blive sendt et
nyhedsbrev ud i uge 15/16 på intra.

Vi har haft tre temadage før påske. Vi har haft fokus på faglighed i Rosenkilde
skole og medarbejderne har haft mulighed for, at orienterer sig i kursus
materialet. Vi sender i den forbindelse medarbejderne på efteruddannelse.
Nedenfor ses et udsnit af den fagpalet, der vil bliver opkvalificeres indenfor.
-

Faglærer

-

Specialistfunktioner

-

Special pædagogik

-

Konflikthåndtering

-

Supervision

-

Udeskole

-

M.m.

Orientering omkring nationale test og trivselsundersøgelse.

Orientering omkring emneugen, det har været en god uge, hvor der har været
arbejdet godt på kryds af tværs af teams.

Orientering omkring fondsmidler. Vi afventer deadlines fra diverse fonde ift. de
søgte midler.

Internationalisering/venskabsskole, vi har modtaget materiale fra formanden for
landsforeningen for autisme og går i gang med at etablerer kontakt til en
venskabsskole.



Drøftelse af fremmøde og udvalgsmedlemmernes stillingtagen til egen deltagelse:
Vi har en dialog omkring forventningsafstemning.
-

Mødefrekvens

-

Arbejdsopgaver/målsætning

-

Tidspunkt/varighed

-

Skolen går videre med det arbejde, der forligger i bestyrelsen og forpligter sig
herom.

-

Nyhedsbrev/statusrapport

-

Afsøge muligheder i intra for skolebestyrelsesarbejde.

Vi sænker mødefrekvensen til tre gange årligt af tre timers varighed. (Fokus
områderne fremadrettet bliver; kvalitetsrapport, trivselsundersøgelse, forældre
tilfredshedsundersøgelse, udviklingsområder (internationalisering) for skolen.)

Vi arbejde på at lave et matrix i forhold til mødestruktur og dagsorden, i den
forbindelse bliver der lavet et årshjul. Dette træder i kraft fra skoleåret
2016/2017.
Ovenstående sættes på som punkt til næste møde, Michael og Martin laver et
udkast.



Evt:
-

Fælles forældreområde, hvordan sikrer vi et solidt fremmøde fremover. Kan
skolebestyrelsen gøre noget for at sikre dette?

Martin/Michael

