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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag 23. august 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Jeannette Vinge Venderby, Kenn Larsen, Mads 

Lægdsgaard Madsen, Michael Gunni Busck, Morten L. Pedersen, Peter 

Sporleder 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

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

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen (konst. skoleleder), Lise Meyer (indskolingsleder), 

Michael Søndergaard (konst. udskolingsleder) 

Ikke til stede: Forældrerepræsentanter: 

Gitte Skipper, Lise Søby 

Referent: Per Anders Juul 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Status ved opstarten af det nye skoleår 

3. Ansættelse af ny skoleleder 

4. It-regler og dannelse 

5. Borgmesterbesøg 

6. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige 

7. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Per Anders Juul blev valgt som referent. 

 

2. Status ved opstarten af det nye skoleår 

• Allan Frederiksen orienterede bestyrelsen om det starten på det nye skoleår. Skolen er 

kommet godt fra start. 

• Michael Søndergaard er konstitueret som viceskoleleder og udskolingsleder frem til nytår. 

Michael præsenterede sig selv. 

• Lene Ravn Holst er ny områdechef for Område Horsensvej. 

• Allan Frederiksen orienterede om skolens forventede regnskab for 2017, som ser 

tilfredsstillende ud. 

 

3. Ansættelse af ny skoleleder 

• Ifølge planen skal der påbegyndes en ny ansættelsesproces med henblik på at finde en ny 

skoleleder til Rundhøjskolen pr. 1. januar 2018. 

• Skolebestyrelsen får senere nærmere besked om den videre proces. 
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4. It-regler og dannelse 

• Præsentation af foreløbig skrivelse vedr. retningslinjer for brug af it-medier. Gav anledning til 

god debat. Der er forskellige holdninger til elevers brug af it-medier i personalegruppen og i 

skolebestyrelsen. Ledelse og personale arbejder videre med emnet. 

 

5. Borgmesterbesøg  

• Borgmester Jacob Bundsgaard ønsker at besøge Rundhøjskolen i forbindelse med hans 

tilstedeværelse på Rundhøj Torvet i anledning af åbningen af medborgerskabsinitiativet 

Omdrejningspunkt Rundhøj. Besøget finder sted mandag den 28. august, og ledelsen har 

udfærdiget et program, der i løbet af den time, besøget varer, præsenterer skolens bredde. 

 

6. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige 

• Intet. 

 

7. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde  

• Punkter til kommende dagsordner: 

o Skolebestyrelsens forretningsorden 

o Samarbejde med SFO-forældreråd 

o Skolebestyrelsesvalg 

o Forældretilfredshedsundersøgelse 

o Årshjul 

  

 


