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BAGGRUND

Kvalitetsrapporten er sammen med den dialogbaserede aftale et kommunalt
styringsværktøj. Den understøtter systematisk evaluering og opfølgning og fungerer
som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling af folkeskoleområdet i Viborg
Kommune.
Indholdet af Viborg Kommunes kvalitetsrapport giver således en status på
skolevæsnets resultater i forhold til de tre mål for skolereformen
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis
•
•

Sammenhængsmodellen
I Viborg Kommune er der udviklet en fælles styringsmodel, Sammenhængsmodellen.
Sammenhængsmodellen erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og
målsætninger, som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale
om en væsentlig forenkling.
Sammenhængsmodellen har fem temaer
•
•
•
•
•

Bæredygtighed
Vækst og socialt ansvar
Sundhed
Læring og Uddannelse
Oplevelser og fællesskaber

Med afsæt i, at der skal være sammenhæng for borgerne, danner de fem temaer og
tilhørende målsætninger grundlag for den retning byrådet vil arbejde mod de
kommende år.
Udvikling af Viborg Kommunes skolevæsen hænger tæt sammen med
sammenhængmodellen. Vi arbejder under overskriften Forskellige i fællesskab med
udgangspunkt i en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge gennem Fælles
grundlag for børns læring. Tilgangen kræver, at vi
•
•
•
•
•
•

Er mere fælles om den samlede opgave i Børn og Unge
Har tillid til hinandens intentioner
Samskaber om nyudvikling og projekter
Arbejder på tværs af fagligheder og institutioner
Anvender den vider, der erfaringsmæssigt virker
Bruger data i dialogen for at bliver bedre

Vi arbejder også med fælles systematikker. I forhold til trivsel anvender vi TOPI
(Tidlig OPsporing og Indsats), der sikrer en rettidig, systematisk opsporing af
udsathed hos børn og unge. Det tværfaglige samarbejde systematiseres via Den
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Tværfaglige Model, som danner rammen omkring det tværfaglige samarbejde i Børn
og Unge.
På skoleområdet har vi en kompetenceudviklingsplan Lær i egen og andres praksis,
der løbende udvikles og justeres, så den understøtter såvel lokale udviklingsindsatser
som reformmålene.

Den dialogbaserede aftale

Den dialogbaserede aftale, som alle skoler laver, danner rammen omkring skolernes
strategiske arbejde. Det gælder både den data, der genereres via kvalitetsrapporten,
og de indsatser skolerne arbejder med i forhold til videreudvikling af elevernes læring
og trivsel. De dialogbaserede aftaler ligger som bilag til kvalitetsrapporten.

Viborg Kommunes kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten indeholder de obligatoriske indikatorer, som er fastsat i
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen fra 2014. De obligatoriske
indikatorer omhandler resultater indenfor temaerne karaktergivning, nationale test,
fastholdelse og overgang til ungdomsuddannelse, trivsel, kompetencedækning og
inklusion samt oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.
Handleplanerne for arbejdet med kvalitetsrapporterne udgøres i Viborg Kommune af
den dialogbaserede aftale for hver enkelt skole.
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ELEVERNES TRIVSEL
Trivsel i 0.-3. klasse
Er du glad for din klasse?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Føler du dig alene i skolen?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Er du glad for dine lærere?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Er lærerne gode til at hjælpe dig?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Lærer du noget spændende i skolen?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Trivsel i 4.-9. klasse
Samlet resultat på tværs af temaer
Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 18/19

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer
Social trivsel

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Faglig trivsel

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Støtte og inspiration

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Ro og orden

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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TOPI - Tidlig opsporing og trivsel
Udviklingen i TOPI-markeringer 2017-2019
Grøn markering
Antal
elever
2019
Rosenvængets Skole
Viborg Kommune

Gul markering

Rød markering

Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe Oktobe
r 2017 r 2018 r 2019 r 2017 r 2018 r 2019 r 2017 r 2018 r 2019

71

90%

90%

90%

8%

10%

10%

1%

0%

0%

10.276

83%

83%

83%

14%

13%

13%

3%

3%

3%

Kilde: Kommunens egen indberetning.
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING
Nationale test
Elever med 'gode' resultater i nationale test
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og
matematik er mindst 80% for den samme årgang
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

6. årg. 18/19

Matematik
4. årg.
18/19

2.
årg.
18/
19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

3.
årg.
18/
19

12/1 14/1 16/1 18/1 14/1 16/1 18/1 16/1 18/1 18/1 13/1 16/1 18/1 15/1 18/1 18/1
3
5
7
9
5
7
9
7
9
9
4
7
9
6
9
9
Rosenvængets Skole
Kommunen

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Landstal

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik
for den samme årgang, angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Kommunen

-8,7

0,8

9,2

-9,6

0,8

-13,4

11,3

4,9

4,7

Landstal

-6,1

1,5

7,6

-8,4

-0,9

-12,1

10,6

4,2

3,6

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'gode'
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er steget
med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med
gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Elever med 'fremragende' resultater i nationale test
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for
den samme årgang, angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Kommunen

0,6

-7,3

11,8

1,8

-4,2

-0,5

3,5

-2,1

1,3

Landstal

1,2

-4,1

9,0

1,8

-4,5

-0,9

4,5

-2,4

0,4

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner
elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra
66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint
(fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den
samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank,
skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Elever med 'dårlige' resultater i nationale test
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Kommunen

4,4

-1,2

-2,6

5,5

-4,4

6,4

-2,2

-7,8

-3,3

Landstal

3,3

-2,4

-1,6

3,7

-1,4

6,4

-1,8

-7,1

-2,0

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige'
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever
med dårlige resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med
mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige
resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE
Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15
måneder efter afsluttet 9. klasse

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler.
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet
9. klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en
ungdomsuddannelse, opdelt på køn

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler.
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet
9. klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en
ungdomsuddannelse, opdelt på køn

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler.
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet
9. klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING
Årsberetning fra skolebestyrelsen på Rosenvængets Skole (RS) - 2019
Efter vi i den nye skolebestyrelse har haft ca. 1,5 år til at få lært hinanden at kende
og ikke mindst fundet en god og fornuftig platform for vores samarbejde, så begynder
opgaverne stille og roligt at arbejde sig ind i bestyrelsen. Vi har i det forgangne år
primært haft fokus på følgende områder:
•

•

•

•

•

•

Ny Rosenvænget skole – som er løbende fast pkt. på vores dagsordner. Skolen
har af flere omgange tilbudt rundvisninger til både elever og forældre/relationer
og vi glæder os alle til at rykke ind på den nye skole medio 2020. Vi hilser det
især meget velkommen, at der projektledelsesmæssigt fra VK er et godt
samarbejde med personalet på RS. Vi er ikke i tvivl om, at med de kompetente
ressourcer der er på skolen, kommer flytningen til at foregå i trygge rammer
for vores børn.
Det er vigtigt at understrege, at når der kommer nye fysiske rammer, så er
muligheden for at medbringe gode vaner og skabe den rette samarbejdskultur
mellem personalet og ikke mindst over for vores børn og
familierne/relationerne til stede. Vi håber alle bakker op omkring den nye skole.
Vi har ligeledes ved årets udgang indledt en fælles dialog med Finderuphøj
skoles bestyrelse, for at drøfte nærmere samarbejde. Vi har deltaget i
dialogmøde/r med Viborg Kommune/forvaltning og øvrige skoler omkring
fremtidsudsigterne over de næste 10 år, hvor kommunen vil opleve en markant
nedgang i elevantallet. Her er vi ligeledes, som alle andre skoler, forpligtiget til
at ”se indad” for at vurdere hvad det kommer til at betyde for skolens fremtid.
Vi drøfter årligt skoleårets planlægning, lukkedage, ferieplanlægning med basis
i statistikker fra SFO-tilbud på skolefriedage og principper for disse med skolens
ledelse. Ligeledes de økonomiske rammer og deraf budgetopfølgninger.
Vi har besluttet ”Den dialogbaserede aftale”, som tager udgangspunkt i Viborg
Kommunes visioner og mission for børne- og ungeområdet, samt med input fra
kvalitetsrapporten og tilfredshedsundersøglesen. Der er ligeledes besluttet
seksual- og solpolitik. (Læs/se gerne nærmere på Aula vedr. disse).
Sportsskolen, som ikke afholdes af RS, men Parasport Viborg, Viborg Handicap
Idrætsforening, Ørum Idrætsforening i samarbejde med Parasport Danmark og
i uge 27 hvert år. Skolen blev desværre ikke afviklet i 2019, grundet for få
tilmeldinger. Vi har kort evalueret processen i bestyrelsen, og er ærgerlig over
at der ikke er flere der tilmelder sig, da der er en oplagt målgruppe på RS til at
tage del i dette. Vi kan kun stærkt opfordre til at man tager imod tilbuddet, og
se gerne nærmere på sportsskolens FB-side;
https://www.facebook.com/groups/DHIF.Sportsskolen.Viborg/
Søskendekursus blev med nød og næppe gennemført, hvilket har været en god
oplevelse og kærkoment afbræk i hverdagen for vores børns søskende. Man er
velkommen til at spørge os i bestyrelsen om indhold og afkast af kurserne.
Aula er kommet som den nye afløser for Skole-Intra. Vi håber alle er kommet
godt i gang med det, og tager sig tid til at orientere sig på funktionerne, og nok
også øver sig lidt på dem i systemet. ☺
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Ovenstående pind med Aula, er ligeledes et område med
kommunikation/formidling og ikke mindst dialog som vi drøfter løbende i
bestyrelsen, heraf især hvordan vi får øget dialogen med især
forældre/relationer til vores børn på RS. Vi er ret bevidste om, at vi som
forældre kan være pressede i hverdagen og det er der respekt om. Vi hilser det
velkomment, at der til de fælles forældremøder med personale mv. er rigtig
stort fremmøde. Vi har endnu ikke løst, hvordan vi får en bedre
dialog/kommunikation med forældre/relationer. Vi får ikke ret mange
henvendelser i bestyrelsen fra hverken forældre eller relationer mv., men vil
endnu engang gerne opfordre til, at man kontakter os, såfremt man har ting,
man ønsker drøftet i bestyrelsen. Vi tager det sparsomme antal henvendelser
som et fint udtryk for, at man er positiv og tilfreds med skolens arbejde og ikke
mindst personalets indsats. ☺ Der har været løbende drøftelse om man kan
lave forældre/onsdagscafé mv. og vi hører gerne fra jer forældre om det er
noget vi skal forsøge med i 2020. Udfordringen kan dog være at mange
børn/forældre kommer længere væk fra end i nærområdet af skolens fysiske
placering.
Ønsker man at komme i kontakt med bestyrelsen, kan vi kontaktes via Aula
eller på mail/tlf. Kontaktinformationer kan ses på opslag, som hænger rundt i
afdelingerne på RS. Det værende sig henvendelser om både små som større
udfordringer.
Vi har i bestyrelsen ligeledes drøftet principperne for konfirmation og
forberedelsen, samt personalets engagement i disse.
Vi har i 2019 i særlig grad fulgt skolebuskørslen, grundet de mindre gode
erfaringer vi havde i starten af nuværende licitationsperiode. Vores
opmærksomhed er fortsat ”skærpet” og vi har en fin dialog med VK om
vilkårene for den fremtidige licitationsperiode.

Vi vil ønske alle et godt nytår og se frem mod et 2020, som står i flytningens tegn.
Med venlig hilsen
Pia Sørensen, formand for skolebestyrelsen.
På vegne af Skolebestyrelsen på Rosenvængets Skole.
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