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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: 

Forældrevalgte: Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard 

Madsen, Michael Busck, Morten Lyhne Pedersen  

 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: 

Peter Stig Andersen (formand), Dorthe Daugaard 

 

Skolens ledelse: 

Allan Frederiksen (viceskoleleder), Lise Meyer (indskolingsleder), Mogens 

Toustrup (skoleleder) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Trine Rohde 

Afbud fra: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: Gitte Skipper, Jeanette Vinge 

Venderby, Peter Sporleder 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: Ilse Van Ransbeeck 

(næstformand), Tina Bødker Madsen 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentanter: Lise Søby 

Referent: Birgitte Mouritzen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Status på skolens RULL-projekt 

Kort orientering fra ledelsen 

3. Trafikale problemer omkring skolen 

Orientering fra ledelsen og formanden 

4. Sparringsfora for digitale løsninger 

Orientering fra formanden, Birgitte og Peter 

5. Høring: Tilpasning af skolerne til FU i 4. klasse 

Orientering fra formanden 

6. Innovationsworkshop 

v/ Børn og Unges innovationskonsulent John Lassen 

7. Meddelelser fra: Formand 

Skoleledelse 

Øvrige 

8. Eventuelt 

Herunder dagsorden for næste møde 

 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

 Birgitte blev valgt som referent, og Morten blev valgt som dirigent. 
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2. Status på skolens RULL-projekt 

 Ledelsen gav status på skolens RULL-projekt. 

 Projektets afslutning trækker stadig ud. Forventet afslutning er ukendt. 

 

3. Trafikale problemer omkring skolen 

 Der er arrangeret besigtigelse af de trafikale forhold omkring skolen med deltagelse af 

relevante afdelinger i Aarhus Kommune. Besigtigelsen finder sted i starten af januar 2017 og 

skal resultere i dokumentation af behovene for ændring af de trafikale forhold omkring skolen. 

Dette vil så indgå i kommunens samlede planlægning af skolerelaterede trafik-projekter. 

 

4. Sparringsfora for digitale løsninger 

 29/11 deltog Peter og Morten i møde sammen med andre forældrevalgte ifm. ovennævnte. 

 Mødet bød gav status på den nye digitale læringsplatform, som udrulles i nær fremtid. 

Ligeledes var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. 

 

5. Høring: Tilpasning af skolerne til FU i 4. klasse  

 Skolebestyrelsen tilslutter sig det fælles høringssvar fra medarbejderne og skolens ledelse. 

 

6. Innovationsworkshop – v/ Børn og Unges innovationskonsulent John Lassen 

 John Lassen, Børn & Unge’s innovationskonsulent gav et oplæg omhandlende hans arbejde 

med innovationsværktøjer indenfor Børn & Unge – herunder mange eksempler på projekter, 

han har understøttet og arbejdet med. 

 Johns oplæg startede en debat om, hvordan hans viden og redskaber kan bruges til at 

konkretisere og arbejde med forskellige udfordringer, skolebestyrelsen ser for skolen lige nu. 

 Det blev besluttet, at samarbejdet skal fortsætte – i første omgang i form af en afgrænsning af 

de emner, vi skal arbejde med. 

 

7. Meddelelser fra: 

 Formand:  

o Ingen 

 Skoleledelse:  

o Ingen 

 

8. Eventuelt 

 Intet 


