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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag 21. marts 2018 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Jeannette Vinge Venderby, Mads Lægdsgaard Madsen,  

Michael Gunni Busck, Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul (pædagog) 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

Anne Larsen (9.AB) 

 

Ledelsen: 

Lotte Søndergaard (skoleleder) 

Afbud fra: Forældrerepræsentanter Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen  

Medarbejderrepræsentant Bine Herold (lærer) 

Elevrådsrepræsentant Amalia Emilia Schütz Lynge Nielsen (8.B) 

Ledelsesrepræsentant Michael Søndergaard (konstitueret viceskoleleder) 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentanter: 

Lise Søby 

Referent: Michael Busck 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Drøftelse plan for afvikling af valg til skolebestyrelsen 

4. SPO (Skoleårets Planlægning og Organisering) 

5. Social kapital 

6. Gennemgang af skolens principper 

7. Revideret udgave af skolebestyrelsens forretningsorden 

8. Status på skolens drift 

9. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

10. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Morten blev valgt som dirigent og Michael som referent 

 

2. Nyt fra elevrådet 

• Anne nævnte, at det ofte er et problem, at Mælkebøtten ikke har tilstrækkeligt meget mad at 

sælge, og at elever i udskolingen ofte ønsker at gå i Netto for at købe frokost. 

• Kvaliteten af maden opfattes af mange som forholdsvis dårlig. Lotte oplyste, at et udvalg er i 

gang med at arbejde med kvalitet og variation af maden. Bliver der taget tilstrækkeligt 

hensyn til, at skoledagen er blevet længere efter implementering af skolereformen? 
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3. Drøftelse plan for afvikling af valg til skolebestyrelsen 

• Der ønskes fremover en bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne 

deltager i møder og har stemmeret. Ændringen fra 7 medlemmer begrundes med, at det vil 

gøre suppleringsvalg unødvendigt i tilfælde af udtræden i utide. 

Mads og Michael er villige til genvalg. 

• Morten er ikke på valg, men er villig til at forsætte, selvom han efter indeværende skoleår 

ikke længere har børn på skolen. Morten spørger Kenn, om han har samme holdning – og 

spørger Lise, om hun kan tænke sig at være suppleant. 

 

4. SPO (Skoleårets Planlægning og Organisering) 

• Lotte meddelte, at der er indskrevet 48 elever, som tænkes fordelt på to 0. klasser. 

• Der forventes mindst tre 10. klasser, heraf en ESAA-klasse. 

• Timefordelingsplanen er endnu ikke færdig. Det vil den være til næste møde. 

 

5. Social kapital 

• Lotte orienterede om kommende pædagogisk dag, og der blev talt om skolens sociale kapital, 

uden at der blev truffet beslutninger. 

 

6. Gennemgang af skolens principper 

• Punktet er udsat til næste møde. 

 

7. Revideret udgave af skolebestyrelsens forretningsorden 

• Forretningsordenen blev vedtaget. Der var kun få ændringer. 

 

8. Status på skolens drift 

• Planlægning af næste skoleår og forberedelse til en eventuelt kommende konflikt fylder 

meget i skolens daglige drift. 

 

9. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

• Den nye viceskole- og udskolingsleder Anders Hiran Christensen tiltræder 1.april. Han er 

bosiddende i Vejle og har erfaring som leder af en specialskole og anden tilsvarende erfaring. 

 

10. Eventuelt 

• Der blev spurgt til, hvornår ”Rød gang” skal males igen? Det er ikke så længe siden, gangen 

blev malet sidst, men ledelsen vil gerne se nærmere på behovet. 


