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Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældrerådet 

 

Dato: Onsdag 22. november 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen,  

Michael Gunni Busck, Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold (lærer), Per Anders Juul (pædagog) 

 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: 

Lisbeth Appel Østergaard 

 

Ledelsen: 

Lise Thorn (konst. skoleleder) 

Per Lübbert Pedersen (SFO-leder) 

Afbud fra: Forældrerepræsentant Jeannette Vinge Venderby 

 

Fra ledelsen: Michael Søndergaard (konst. viceskoleleder) 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentanter: 

Gitte Skipper, Lise Søby, Peter Sporleder 

Referent: Michael Gunni Busck 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Kvalitetsrapport 

3. Forældretilfredshedsundersøgelse 

4. Skolebestyrelsesvalg 

5. Ansættelse af ny skoleleder 

6. Toiletter 

7. Dialogmøde med rådmanden 

8. SFO-samarbejdsaftale 

9. Status fra SFO-forældreråd 

10. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige 

11. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Valgt blev henholdsvis Bine og Michael. 

 

2. Kvalitetsrapport  

• Lise Thorn gennemgik kvalitetsrapporten. Hun gav sine bud til hvad Rundhøjskolen på 

baggrund af rapporten kunne vælge som udviklingspunkter, men udtrykte at hun som helhed 

opfattede rapporten som en særdeles positiv beskrivelse af skolen. 

 

3. Forældretilfredshedsundersøgelse 

• Punktet blev ikke behandlet. 
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4. Skolebestyrelsesvalg 

• Der skal afholdes valg til forældrebestyrelsen inden starten af sommerferien 2018. Det var 

ikke helt klart hvem der er på valg. Dette klarlægges inden næste bestyrelsesmøde (24/1). 

Proceduren for valget gennemgås på et af de første SB-møder efter den nye skoleleders 

tiltræden. 

 

5. Ansættelse af ny skoleleder 

• Formanden berettede om proceduren ved ansættelse af en ny skoleleder på Rundhøjskolen. 

Der er en rigtig god fornemmelse af, at det er lykkedes at ansætte en leder, som kan mange 

måder kan være med til at styrke skolens positive udvikling. 

 

6. Toiletter  

• Antal og stand for Rundhøjskolens elevtoiletter er ifølge en undersøgelse af kommunes skole 

mindst på det gennemsnitlige niveau for kommunen, men renheden på toiletterne er stadig et 

stort problem.  

• Der arbejdes med en kommunikation i retning af, at ”Toiletterne er i orden – så hvor/hvem er 

problemet”.  

• En udgave af Lokumsaftalen i ”børnehøjde” er under udarbejdelse.  

• Ledelsen laver et udspil til en handlingsplan. 

 

7. Dialogmøde med rådmanden 

• Birgitte berettede fra dialogmødet med rådmanden. Der var talstærkt fremmøde, men 

målgruppen for mødet var så stor, at det var meget begrænset, hvor stor en andel af mødets 

indhold der var relevant for en skolebestyrelse (der var især mødt mange repræsentanter for 

dagtilbud og selvejende institutioner). 

 

8. SFO-samarbejdsaftale 

• Der var ingen ønsker om ændringer til SFO-samarbejdsaftale.  

• Punktet lægges fremover ind i århjulet. 

 

9. Status fra SFO-forældreråd 

• Et helt nyt råd med et delt formandskab, hvor Per er tovholder i forhold til dagsordner.    

• Emner til kommende møder: kommunikation, toiletter, pædagogikken i SFO.                                   

• Der er akkumuleret overskud i SFO og derfor indkøbes bl.a. nye cykler, mooncars og 

garderober.  

 

10. Meddelelser: 

• Fra formand: 

• Fra skoleledelse:  

o Mødet for kommende 0. klasseforældre forløb fint med et meget stort fremmøde. 

o Indskrivningsarrangement torsdag den 23/11 

o Det er efter et samlet medarbejderønske besluttet, at personalerummet bytter plads 

med læringscentret. Herved bliver kontorafdeling, lærerforberedelse og personalerum 

samlet. 

• Øvrige: 

 

11. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

• Næste bestyrelsesmøde i januar er første møde for den nye skoleleder. Dagsordenspunkter 

aftales mellem hende og Morten. 


