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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Jeannette Vinge Venderby, Kenn Larsen,  

Mads Lægdsgaard Madsen, Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

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

 

Ledelsen: 

Lise Thorn (konst. skoleleder) 

Michael Søndergaard (konst. udskolingsleder) 

Ikke til stede: Forældrerepræsentanter: 

Gitte Skipper, Lise Søby, Michael Gunni Busck, Peter Sporleder 

Referent: Michael Søndergaard 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Velkommen til konstitueret skoleleder Lise Thorn 

3. Ansættelse af ny skoleleder 

4. Forventet regnskab 

5. Orientering om den kommende kvalitetsrapport 

6. It-regler og dannelse 

7. Revision af SFO-samarbejdsaftale (se bilag) 

8. Projekt ”Forstærket indsats for ordblinde i udskolingen” – valg af repræsentant til følgegruppe 

9. Dialogmøder for skolebestyrelser onsdag d. 8/11 v/ formanden 

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. Velkommen til konstitueret skoleleder Lise Thorn 

• Lise fortæller lidt om sig selv og sin baggrund samt om Rundhøjskolen, som hun betegnede 

som åben og imødekommende. 

 

3. Ansættelse af ny skoleleder v/ formanden 

• Orientering om ansættelsesprocessen v/ formanden 

• Den 4/10 blev stillingen opslået efter sparringsrunde med diverse interessenter på skolen – 

personale og bestyrelse. 

• Der har været gang i rundvisningen, og der forventes en række ansøgninger, inden fristen 

udløber den 29/10.  

• Den 4/11 begynder samtalerunde.  

• Den 18/11 er 2. samtalerunde, hvorefter bestyrelsen skal indstille deres kandidat. 
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4. Forventet regnskab v/ ledelsen 

• Lise Thorn gennemgik regnskabet. Der er en sund økonomi. Årets forventede underskud en 

anelse større end oprindeligt tænkt, men ikke meget. Der er et akkumuleret overskud på 

omkring 2,5 mio. kr. 

• SFO har et overskud, der ligger omkring øvre grænse af ”tilladt overskud”, så der skal shoppes 

mooncars. 

 

5. Orientering om den kommende kvalitetsrapport v/ ledelsen 

• Skabelonen er kommet ud, og 5. november begynder den at blive fyldt ud – elektronisk – med 

udtræk fra elevtrivsel, forældretilfredshed og karakterer. 

• Nyt: Man begynder at tage bløde data ind i større omfang. Rigtig meget skal udfyldes – med 

prosaskrivning.  

• Skolebestyrelsen skal også komme med en udtalelse. 

 

6. It-regler og dannelse (se bilag) v/ ledelsen 

• Kort fremlæggelse af skolens på området og efterfølgende snak herom. 

• Princip eller retningslinje, skoleregler kontra SFO-regler, og er ordlyden rammende? 

• Dokumentet tages op på næste MED-møde (i morgen), hvor der pudses på formuleringerne. 

 

7. Revision af SFO-samarbejdsaftale (se bilag) v/ formanden 

• Morten ser det som et ret færdigt dokument og spørger til input i forhold til udformningen. 

• Ingen input fra os. 

 

8. Projekt ”Forstærket indsats for ordblinde i udskolingen” – valg af repræsentant til 

følgegruppe v/ ledelsen 

• Vi har et stort projekt kørende med KCL (KompetenceCenter for Læsning) (bevilget 1,8 mio 

over 3 år), hvor vi screener elever fra 7. klasse og op. 

• Birgitte er vores repræsentant. 

 

9. Dialogmøder for skolebestyrelser, onsdag d. 8/11 (se bilag) v/ formanden 

• Vi tilmelder 5 deltagere. 

• Gruppen skriver sammen om emner, det kunne være godt at tale om (lobbyvirksomhed) 

 

10. Meddelelser: 

• Fra formand: 

• Fra skoleledelse: Lærere på vej videre: Nina (læsevejleder), Marie på barsel, Signe, Sofie. Der 

er fundet nye lærere til 2 ud af de 4, og sidste samtaler er kommende mandag. 

• Øvrige: 

 

11. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

• Toiletterne er stadig beskidte 

• Der er besøg af kommende 0. klasser i morgen, hvor vi gerne skal tage os godt ud. 

• Punkter til kommende dagsordner: 

o Skolebestyrelsens forretningsorden 

o Samarbejde med SFO-forældreråd 

o Skolebestyrelsesvalg 

o Forældretilfredshedsundersøgelse 

o Årshjul 

  

 


