
 

Rathlouskolen 20. februar 2019  

Referat til bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2019:  

Mødedeltagere: Helle Elgaard (HE), Erika Zvingilaite (EZ), Morten Munk (MU), Lars Christian 

Duus Hausmann (LH), Thomas Lyngsholm Ottesen (TO), Henrik Tropp (HT), Vickie P. Bund-

gaard Mose (VM), Jørgen Rønsbo (JR), Kasper Povlsgaard (KP), Helle Fæster (HF), Kristian 

Rabjerg (KR), og Jes Lorenzen (JL)  

Afbud: Kirsten Engsig (KE)  

1) Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet 14 januar. 2019. 

Dagsorden godkendt. Referat godkendt og underskrevet. 

2) Nyt fra skolen/meddelelser    

Elevtal: Stigende 

Hjemmeside: Alt materiale ligger klart. Snart klar til at gå i luften. 

Velkomstsamtaler for 0.- og 7. kl: Lover godt 

MUS: Primært for lærerne 

Elevrødderne: Husk at invitere elevrådet til et bestyrelsesmøde i foråret 

3) Personal behov for både undervisning og SFO i 2019/2020    

KR og HF fremlægger overvejelser i forbindelse med om ansættelse af både ny lærer og 

pædagog kan erstatte en del af vikarbehovet ved fravær. Dvs., at vikartimer dækkes af egne 

lærere/pædagoger i stedet for udefrakommende/ikke uddannede vikarer.  

- KR: Ser ud til at vi skal ansætte en lærer mere. Derudover er der mulighed for at ansætte 

endnu en lærer, med det formål at give nogle af lærerne rådighedstimer, så de kan bruges 

som vikarer.  

- HF: 117.000,- på vikarlønninger i SFO’en. Pæd.medhjælper har været ansat for at dække 

ind. Der skal snart ansættes en pædagog, derudover kunne det være en mulighed med en 

flexjobber. 

 

Bestyrelsen siger god for at KR og HF arbejder videre. 

4) Kalender   

o Bestyrelsesmøde 11. marts  

o Forældrekredsmøde  

- Bestyrelsen siger nej til 9. maj, der skal findes en ny dato 

 

 



 

5) Margrethelystskolens udmelding om nedlæggelse/ophør (bilag følger fra KR)  

Hvilke konsekvenser vil det få for Rathlouskolen og hvilke initiativer bør vi igangsætte? KR tager 

udgangspunkt i bilaget og fremlægger, hvilke muligheder og udfordringer, der opstår i den 

forbindelse, bl.a. ventelistens principper.  

Kommentar sendt fra KE til bilagets pkt. 3D ”Vi skal forholde os til de elever vi i forvejen har på 

ventelisten. Skal MLS-elever have lov til at ”overhale inden om”? 

Vi har altid haft en klar og tydelig procedure i forhold til optag af elever efter ventelister. Der er to kriterier, 

der gør sig gældende i forhold til optag: 

Tilmeldingsdato * Søskendestatus 

Ovenstående procedure gør det nemt at administrere ventelisterne, og dem der henvender sig, forstår 

retfærdigheden i systemet/proceduren. Også selvom deres behov for en plads er meget presserende. 

Fraviger vi dette princip/procedure, er det min helt klare overbevisning, at de elever/forældre der allerede 

står på venteliste og blot venter på en ledig plads vil reagere med vrede - og vi vil helt klart miste vores 

troværdighed. 

Ja, situationen med Margrethelyst er en enkelt stående og akut situation – men de forældre, hvis barn 

eksempelvis mistrives på en anden skole, står også i en akut situation, og de vil på ingen måde have 

forståelse for, at vi tillader MLS elever at springe foran på ventelisten. 

 

Kommentar til ”Klassekvotienten” 

Klassekvotienterne på henholdsvis 20/22 elever, er helt klart et parameter forældrene vægter meget højt, 

når de vælger os som skole. 

En ændring af det vil få betydning, når forældre skal vælge skole – ligesom det helt sikkert vil 

afstedkomme en reaktion fra nuværende forældre. De har på et givent tidspunkt valgt Rathlouskolen og 

måske har netop klassekvotienten været afgørende. Så vælger vi at øge med evt. 2 elever i klasserne, så 

er forudsætningerne ændret.  

 

Følgende blev aftalt efter gennemgang og drøftelse af forhold nævnt  KR,s bilag: 

Elever fra Margrethelyst optages efter samme regler som andre, der søger om optagelse på 

Rathlouskolen. 

Dog dispenseres der på 2 områder: 

1. Elever fra Margrethelyst kan takke ja til en evt. ledig plads nu, men vente med opstart til 

august 2019. Eleven indmeldes på Rathlouskolen pr. 1. juli 2019  

Bruges denne aftale, skal der betales depositum samt en måneds skolepenge ved 

indmeldelse. 

2. Såfremt der gøres brug af pkt. 1, er regler om søskendestatus/fordel gældende allerede 

fra indmeldelsesdatoen. 

Der igangsættes indmeldelsessamtaler snarest.  



 

6) Nyt fra udvalgene  

SFO-udvalget:  

Pæd. dag med pædagogerne. HF vil gerne have det med som et punkt på næste 

bestyrelsesmøde.  

Til kommende skoleår rykkes der lidt rundt på klassepædagogerne. Med rokeringen går SFO’en 

væk fra at pædagogerne følger en klasse i 3 år. Fremadrettet bliver det 2 år. 

 

Bygningsudvalg:  

Har set på de nye kontorer.  

De hvide pavilloner skal renoveres, de tilbud der er hentet hjem, er gennemgået. Indenfor den 

næste måned vælges et tilbud.  

Ventilationen i hjemkundskab er gået i stykker, skal laves. 

7) Den videre proces i forbindelse med rekruttering og ansættelse af ny skoleleder  

(Lukket punkt)  

 

8) Evt.  

Ingen punkter 

 

Referent: KP 

 


