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Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældrerådet 

 

Dato: Onsdag 19. april 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Jeannette Vinge Venderby, Mads Lægdsgaard Madsen, Morten L. Pedersen 

 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: 

Peter Stig Andersen (formand), Ilse Van Ransbeeck 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Lise Meyer  

Afbud fra: Forældrerepræsentanter: 

Birgitte Mouritzen, Gitte Skipper, Kenn Larsen, Michael Gunni Busck, Peter 

Sporleder 

 

Forældrerepræsentanter fra SFO-forældrerådet: 

Dorthe Daugaard, Tina Bødker Madsen 

Fraværende u/ afbud: Lise Søby 

Referent: Lise Meyer 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Status på ansættelse af ny skoleleder 

3. Status på skolens drift, herunder økonomi – ved ledelsen 

4. Status på skolens RULL-projekt – ved ledelsen 

5. Alkoholpolitik – Skal skolen have en politik for servering af alkohol ved arrangementer? 

6. Samskabelse og innovation – evt. genoptagelse af samarbejde med Børn & Unges 

innovationskonsulent 

7. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige 

8. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt. 

 

2. Status på ansættelse af ny skoleleder 

Der er ikke fundet et passende match til Rundhøjskolen. Viceskoleleder Allan Frederiksen er 

konstitueret som skoleleder frem til 31. december 2017. Stillingen kommer i genopslag i efteråret 

2017. 

 

3. Status på skolens drift, herunder økonomi – ved ledelsen 

Der kommer en opdatering på økonomien til næste skolebestyrelsesmøde.  
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Der kommer 3 ekstra klasser i kommende skoleår: En ny børnehaveklasse, en ekstra 10. klasse og 

en ekstra udskolingsklasse. Det betyder et behov for ansættelse af et antal lærere og en 

børnehaveklasseleder. 

I øjeblikket arbejdes der på fordelingen af lærere og pædagoger på klasser og fag. 

 

Ledelsessituationen løses pt. af de tilbageværende ledere med hjælp fra enkelte medarbejdere. 

Samtidig prioriteres der ift. opgaver og mødedeltagelse. 

Der arbejdes på mulige løsninger frem til 31/12-17 i samarbejde med områdeleder Kurt Kristensen. 

 

SFO afleverer 4. klasserne til klubben pr. 1/8-17 og fremefter. Der er igen en stigning i børnetallet, 

der også betyder et behov for ansættelser i SFO. 

Der er et tæt samarbejde med klubben om overgangen for nuværende 3. og 4. klasser fra SFO til 

klub. Forældre inviteres til et fælles forældremøde. 

 

Der er ansat en ny medarbejder pr. 1. maj, som skal arbejde halv tid i skolens administration og 

halv tid på skolens mediecenter. 
 

 

4. Status på skolens RULL-projekt – ved ledelsen 

Der har været aflevering af legepladsen i denne uge. Skolen har afvist afleveringen grundet 

mangler. 

Kontrakten er udløbet, og sagen er sendt til Børn & Unge, som skal tage stilling til, hvordan 

projektet bedst afsluttes. Områdeleder Kurt Kristensen er orienteret, og vi informerer på intra, så 

snart der er nyt i sagen. 

 

5. Alkoholpolitik – Skal skolen have en politik for servering af alkohol ved arrangementer? 

Der har ikke været konstateret problemer i forbindelse med arrangementer. 

Der er delte holdninger blandt de fremmødte. 

Beslutningen udskydes til forslagsstiller er til stede, og til bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

 

6. Samskabelse og innovation – evt. genoptagelse af samarbejde med Børn & Unges 

innovationskonsulent 

Diskussionen skubbes til efter 1. januar 2018. 

 

7. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige  

Formand: Gruppen "Vores Rundhøj" har genoptaget arbejdet og arbejder på at formulere en vision 

for området. Der er etableret kontakt til rådmanden for området. 

 

Øvrige: SFO-forældrerådet arbejder frem mod det kommende valg efter sommerferien, hvor der 

bliver ledige pladser.  

Der er fokus på den daglige kommunikation fra SFO til forældre 

 

8. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde  

- Oplæg omkring specialklasser. Spørgsmål og ønsker til punktet sendes til formanden. 

- Økonomi 

 

  

 


