
 

 
1 

Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældrerådet 

 

Dato: Onsdag den 16. november 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: Birgitte Mouritzen, Jeanette Vinge 

Venderby, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Morten Lyhne 

Pedersen, Peter Sporleder 

 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: 

Peter Stig Andersen (formand), Dorthe Daugaard 

 

Skolens ledelse: 

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

Toustrup (skoleleder) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

Afbud fra: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: Lise Søby, Michael Busck  

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: Ilse Van Ransbeeck 

(næstformand), Tina Bødker Madsen 

Elevrepræsentant: Arthur Braad Doktor 

Fraværende u/ afbud: Gitte Skipper 

Referent: Birgitte Mouritzen 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

2. RULL-projekt 

Orientering fra skolelederen  

3. Status på skolens RULL-projekt 

Orientering fra ledelsen 

4. Udgangstilladelse for 10. klasse 

5. Innovationstiltag 

6. Antimobbestrategi 

Orientering fra ledelsen 

7. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

8. Eventuelt – herunder dagsorden for næste møde 

 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

 Mogens Toustrup blev valgt som dirigent, Birgitte Mouritzen blev valgt som referent.  

 

2. RULL-projekt 

 Mogens sender næste byggereferat til skolebestyrelsesformanden. Håbet er, at byggearbejdet 

er helt overstået ved årsskiftet. 
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3. Trafikale problemer omkring skolen 

 Mogens og skolebestyrelsens formand tager kontakt til færdselskontaktlærer Anne Sofie Berg 

på skolen. Først vurderes virkningen af den kommunikation, som hidtil er udsendt via 

ForældreIntra, og dernæst vurderes det, om der skal tages kontakt til politiet og/eller 

udsendes yderligere kommunikation.  

 4. januar kl. 7.35 – Skolebesigtigelse fra Center for Byudvikling og Mobilitet ved Teknik og 

Miljø. Interesserede medlemmer kan deltage. Skolebestyrelsesformanden fremsender info til 

bestyrelsen 

 

4. Udgangstilladelse for 10. klasse  

 10. klasses-udvalget tager op, om det kunne være muligt at bruge klubbens lokaler. Bine 

vender tilbage med fordele og ulemper på skolebestyrelsesmødet i januar med udgangspunkt 

i, at 10. klasse ikke skal have udgangstilladelse fra august 2017.  

 

5. Innovationstiltag 

 Innovationskonsulent John Lassen fra Børn og Unge står for en workshop på næste 

skolebestyrelsesmøde den 7. december kl. 16.45-19.30. Invitationen fremsendes til SFO-

forældrerådet. 

 

6. Antimobbestrategi 

 Antimobbestrategien er forelagt skolebestyrelsen. Arbejdet startes op i medarbejderudvalg, og 

strategien publiceres. Der skal skabes en mere systematisk forebyggende indsats. Ønske om 

forældreinddragelse. Strategien evalueres igen i skolebestyrelsen november 2017. 

 

7. Meddelelser fra: 

 Formand:  

o Morten Lyhne Pedersen og Peter Sporleder deltager i Digitale Børn og Unges sparringsfora 

for forældre. Første møde er den 29. november. Invitation fremsendes. Formålet er at 

sparre med forældre om, hvordan vi på bedst mulig vis kan få forældre til at bruge de nye 

digitale løsninger – læringsplatformen og på sigt samarbejdsplatformen.  

o ’Vores Rundhøj’ søger interesserede forældre – kontakt Morten Lyhne Pedersen for info.  

 Skoleledelse:  

o Kakao i automaten? Skoleledelsen ønsker det ikke pga. skolens sundhedspolitik. Mogens 

vender spørgsmålet, inkl. yoghurtdrikke, med sundhedsplejersken. 

 

8. Eventuelt 

 En forælder udtrykte forbehold for, at der bliver serveret øl og vin til for eksempel 

jubilæumsfesten i skoletiden, hvilket ledelsen tog til efterretning. 

 ’Stærkere Fællesskaber’: Kulturforandringsprojektet præsenteres på mødet i januar af Mogens 

og Birgitte Mouritzen med særligt fokus på ’Samskabelse’ (forældreinddragelse og -

samarbejde) 

 Eventuel flytning af skolebestyrelsesmødet i februar, da Mogens, Allan og Bine er forhindrede. 


