
Ros	  Efterskole	  
	  

Dagsorden	  til	  bestyrelsesmødet	  torsdag	  d.	  10.	  oktober	  2013	  kl.	  18.00	  –	  21.00	  hos	  Lotte	  med	  
spisning.	  	  

Tilstede:	  	  

Afbud:	  Lærke	  

1. Valg	  af	  referent	  og	  ordstyrer.	  (1	  min.)	  
Ordstyrer:	  Stina	  
Referent:	  Christian	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  d.26.08.2013.	  (1	  min.)	  Referatet	  er	  vedhæftet.	  
Godkendt	  og	  underskrevet.	  

3. Beslutning	  om	  ny	  suppleant	  i	  forbindelse	  med,	  at	  Dorrit	  Kromann	  har	  trukket	  sig	  som	  
suppleant.	  (5	  min.)	  
Det	  besluttes	  at	  vi	  har	  brug	  for	  at	  få	  arbejdsro	  omkring	  den	  nuværende	  bestyrelse.	  Det	  
besluttes	  at	  der	  pt.	  Ikke	  skal	  antages	  en	  ny	  suppleant.	  

4. Statusorientering	  fra	  arbejdsgrupper	  i	  forhold	  til	  de	  arbejdsopgaver,	  som	  blev	  aftalt	  på	  
bestyrelsesmøde	  26.08.13	  .	  (10	  min.)	  

A. Efterskolernes	  dag	  (Lotte,	  Christian,	  Janne,	  Mads)	  
Lotte	  begrunder	  kort	  hvorfor	  efterskolernes	  dag	  blev	  aflyst,	  til	  trods	  for	  at	  alt	  var	  
klar	  til	  at	  tage	  imod	  gæster.	  

B. Ansøgning	  i	  undervisningsministeriet	  (Janne/Stina)	  
Janne	  orienterer	  om	  at	  ansøgningen	  er	  sat	  på	  hold,	  da	  vores	  fokus	  skal	  være	  på	  at	  
rejse	  penge	  til	  efterskolen.	  

C. Antal	  medlemmer	  i	  skolekredsen	  (Janne)	  
Der	  er	  pr	  dags	  dato	  23	  betalende	  medlemmer	  af	  skolekredsen.	  

D. Politiske	  nyheder	  (Lizzi/Lotte)	  
Lizzi	  præsenterer	  muligheden	  for	  at	  der	  kan	  være	  politisk	  interesse	  for	  at	  støtte	  ROS	  
Efterskole	  i	  forbindelse	  med	  kommunalvalget.	  Vi	  er	  blevet	  opfordret	  til	  at	  sende	  
økonomiudvalget	  i	  Roskilde	  kommune	  en	  ansøgning	  om	  en	  garanti	  på	  5	  eller	  15	  mio	  
fra	  kommunen.	  Beløbets	  størrelse	  skal	  afklares.	  Lizzi	  tager	  action.	  



E. Udarbejdelse	  af	  blanket	  til	  brug	  for	  indmeldelse	  af	  elever	  (Janne)	  
Janne	  fremsender	  indmeldelsesblanket	  til	  Christian	  i	  seneste	  version.	  

5. Gennemgang	  af	  input	  fra	  Advisory	  Board	  mødet	  d.	  27.	  aug.	  2013	  (Torkil,	  Lotte	  og	  Janne),	  
se	  endvidere	  vedhæftede	  referat	  fra	  mødet.	  (10-‐15	  min.)	  
Janne	  orienterer	  om	  mødet.	  Referat	  fra	  mødet	  vedhæftet.	  

• Beslutning	  om	  dato	  for	  næste	  Advisory	  Boards	  møde,	  deltagere	  fra	  bestyrelsen	  
samt	  formålet	  med	  mødet.	  (Flemming)	  
Punktet	  udsættes	  til	  pkt.	  6.	  

6. Gennemgang	  af	  input	  fra	  mødet	  med	  Søren	  Kaare,	  Bikubenfonden	  (Torkil,	  Flemming,	  
Lotte)	  (15.	  min.)	  
Flemming	  orienterer	  om	  mødet	  med	  Søren	  Kaare.	  Dorrit	  har	  taget	  noter	  under	  mødet	  og	  
har	  stillet	  en	  række	  kritiske	  spørgsmål	  bestyrelsen	  bør	  tage	  stilling	  til	  i	  det	  videre	  arbejde	  
med	  opstart	  af	  Ros	  Efterskole.	  
	  
Summen	  af	  mødet	  er	  at	  vi	  har	  brug	  for	  at	  opstille	  en	  case	  der	  sandsynliggør	  at	  efterskolen	  
er	  levedygtig,	  og	  at	  vi	  på	  baggrund	  af	  casen	  skal	  søge	  fondsmidler	  til	  i	  første	  omgang	  at	  
ansætte	  en	  fuldtids	  projektleder,	  med	  det	  formål	  at	  få	  uddybet	  og	  underbygget	  skolens	  
profil	  og	  levedygtighed.	  Vi	  har	  brug	  for	  en	  skarpere	  profil.	  
Projektbeskrivelsen	  vil	  i	  sidste	  ende	  være	  afgørende	  for	  om	  vi	  modtager	  fondsmidler	  eller	  
ej.	  
	  
Efterskolen	  mangler	  et	  klart	  brand	  –	  vi	  mangler	  en	  tydelig	  markedsføringsstrategi.	  
Budgettet	  skal	  konkretiseres/detaljeres	  i	  højere	  grad.	  

7. Gennemgang	  af	  input	  fra	  mødet	  med	  Carsten	  Wolfgang,	  læreruddannet	  og	  projektleder	  
på	  DUR	  i	  Roskilde	  Kommune.	  (Lotte)	  (10.min)	  
Carsten	  Wolfgang	  opfordrer	  til	  at	  vi	  blander	  os	  i	  debatten	  omkring	  erhvervsskoler	  og	  
forholder	  os	  til	  hvordan	  vi	  kan	  fange	  elever	  der	  i	  stedet	  for	  gymnasiet	  overvejer	  at	  gå	  på	  
erhvervsgymnasie	  eller	  lignende.	  
Debatten	  om	  erhvervsskoler	  er	  også	  i	  fokus	  hos	  erhvervslivet	  og	  kan	  derfor	  være	  
interessant	  for	  fundraising	  til	  Ros	  Efterskole.	  

8. Ros	  Efterskoles	  fremtid	  –	  Reprofilering	  	  -‐	  Hvem	  er	  vi	  og	  hvad	  vil	  vi	  ?	  	  

Til	  brug	  for	  dette	  punkt	  bedes	  I	  se	  medsendte	  powerpoint	  med	  særlig	  vægt	  på	  slide	  4.	  I	  
må	  gerne	  havet	  gjort	  jer	  nogle	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  spørgsmålene	  på	  slide	  4.	  



	  
	  
Bordet	  rundt	  –	  hvad	  brænder	  vi	  for	  hver	  især	  uagtet	  økonomien	  i	  det.	  

-‐ Outdoor-‐efterskole	  

-‐ International	  profil,	  og	  hvis	  muligt	  en	  klasse	  med	  engelsk	  som	  hovedsprog.	  

-‐ Placeringen	  i	  Roskilde	  by	  

-‐ Grundtvig/Koldsk	  efterskoletanke	  

-‐ At	  vi	  er	  fælles	  om	  kernen	  og	  er	  enige	  om	  vejen	  

-‐ At	  vi	  ved	  at	  starte	  en	  efterskole	  kan	  give	  noget	  uvurderligt	  videre	  til	  unge	  mennesker	  

o Vi	  sender	  børn	  af	  sted	  som	  ved	  hvad	  de	  vil	  og	  er	  blevet	  hjulpet	  til	  vejen	  på	  
efterskoleåret	  

Konklusionen	  på	  dette	  punkt:	  Vi	  arbejder	  os	  tilbage	  til	  kernen	  fra	  den	  stiftende	  
generalforsamling,	  og	  giver	  projektet	  et	  skud	  på	  den	  politiske	  front,	  med	  det	  mål	  at	  få	  en	  
kommunegaranti	  på	  15	  mio.	  

Ansøgning	  til	  økonomiudvalget	  udarbejdes	  af	  Lotte,	  Flemming	  og	  Lizzi.	  Lizzi	  holder	  
kontakten	  på	  det	  politiske	  plan.	  

Lizzi	  tager	  kontakt	  til	  Michael	  Børsting	  vedrørende	  pressestrategi.	  

9. Opgaver,	  der	  skal	  løses	  fremadrettet.	  Lotte	  medbringer	  en	  foreløbig	  to-‐do-‐liste	  til	  mødet,	  
hvor	  vi	  kan	  diskutere	  og	  prioritere	  disse,	  samt	  byde	  ind	  på,	  hvem	  der	  løser	  hvad.	  (15	  min)	  
Punktet	  jf.	  ovenstående	  pkt.	  8	  udsat.	  Opgaverne	  herover	  skal	  løses.	  

10. Nye	  mødedatoer	  for	  bestyrelsen,	  samt	  aftale	  datoer	  for	  arbejdsgrupperne	  
Næste	  møde	  den	  6.	  November	  2013,	  kl.	  19.00	  hos	  Lizzi.	  

11. Evt.	  
Intet	  at	  bemærke.	  

	  

	  


