
Referat af skolebestyrelsesmøde d. 1. juni 2016 

 

 

Tilstede: Anja, Michael, Maria, Nada, Signe, Ronnie, Merete, René, Michael, Henrik 

 

 Nyt fra skolerne: 

 Tilsynet i Slagelse kommune har meldt deres ankomst. Det bliver det første tilsyn af 

Rosenkilde Skole, og ledelsen hilser deres henvendelse velkommen. 

 Der er stor søgning fra nye elever til Rosenkilde Skole. For at sikre en ordentlig start, er 

det besluttet, at de kommende elever tidligst starter til august. 

 

Omstrukturering i Rosenkilde Skole: 

 Rosenkilde Skole vil fremadrettet blive opdelt i indskoling, udskoling, og funktionsskole. 

 Mindre teams 

 

Ønske om nedsættelse af mødefrekvens i skolebestyrelsen: 

 I vedtægterne står der, at vi afholder mindst 5 årlige møder. 

 Der er fremsendt forslag om at nedsætte mødefrekvensen fra mindst 5 gange årligt til 

mindst 3 gange årligt. 

 Henrik og Michael laver et ændringsforslag til næste bestyrelsesmøde, således at dette 

kan vedtages ved næste møde. 

 

Internationalisering. Bestyrelsens rolle: 

 Anja har haft kontakt til en skole, der dog ikke var et rigtigt match. 

 Anja har derefter kontaktet 2 andre skoler – en skole i Oslo og en skole ved Malmø. 

Hun venter på tilbagemelding. 

 Der har været besøg fra en delegation fra autismeforeningen på Færøerne. Henrik 

undersøger, om de kan være en mulig samarbejdspartner. 

 Anja ønsker, at arbejdet omkring at lave en youtube video og skolekanal prioriteres i 

det nye skoleår. 

 Udskolingen arbejder med tanken om at lave en linje omkring medier. 

 Rosenkilde Skole sender 11 personer på kursus i IT og medier 

 

Eventuelt: 

 Det undersøges, om hvorvidt man kan bruge intra som kommunikationsplatform for 

skolebestyrelsen. Michael undersøger dette. 

 Der er kommet en henvendelse fra en phd. studerende, som ønsker at lave et projekt, 

som kan bevise, at man kan give børn med autisme større forståelse i at udvise empati. 

Dette skulle være det første af sin art i verden 

 

Næste møde bliver i det nye skoleår. Michael indkalder. 

 

 


