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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Forældrevalgte: Birgitte Mouritzen, Jeanette Vinge Venderby, Kenn 

Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Morten Pedersen 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

Afbud fra: Forældrevalgte: Gitte Skipper, Lise Søby, Michael Busck. Peter Sporleder  

Elevrepræsentant: Arthur Braad Doktor 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Morten Pedersen 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

2. Dialogmøde med rådmanden 

Orientering fra formanden  

3. Status på skolens RULL-projekt 

Orientering fra ledelsen 

4. Situationen omkring Rundhøj Torvet 

Status fra formanden 

5. Skolens jubilæumsfest 

Status fra ledelsen 

6. Arbejdet omkring rekruttering 

Orientering fra ledelsen 

7. KCL-projektet i 10. klasse 

Orientering fra Bine Herold 

8. Status på skolens økonomi 

Orientering fra ledelsen 

9. Kompetenceudvikling af skolebestyrelsen 

Kan vi nytænke arbejdet i skolebestyrelsen ved at bruge Børn og Unges innovationskonsulent 

Debat med udgangspunkt i input fra Birgitte 

10. Spørgsmål til ledelsen 

Status på cykelparkeringspladser 

11. Meddelelser fra formand, skoleledelse, øvrige 

12. Eventuelt – herunder dagsorden for næste møde 

 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 

 Mogens Toustrup blev valgt som dirigent, Morten Pedersen blev valgt som referent.  
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2. Dialogmøde med rådmanden 

 Deltagere fra Rundhøjskolen ved næste dialogmøde med rådmanden (14.11.2016): Birgitte 

Mouritzen, Mogens Toustrup, Morten Pedersen. 

 

3. Status på skolens RULL-projekt 

 Afslutning af byggeprojektet er nu opdateret til uge 42. 

 Ekstraudgifter til projektet (ud over RULL-midlerne), som skolen selv skal afholde, er som 

budgetteret ca. 100.000 kr. 

 

4. Situationen omkring Rundhøj Torvet 

 Morten orienterede om situationen.  

 Forhandlingerne er gået i stå.  

 ’Vores Rundhøj’-gruppen forsøges startet op igen.  

 Efter ide fra Bine skal en indsats for skrivning af læserbreve o.a. startes op. Bine og Morten 

koordinerer. 

 

5. Skolens jubilæumsfest 

 Dagen er planlagt, dog er ikke alle detaljer på plads. 

 

6. Arbejdet omkring rekruttering: 

 Infomøde for kommende 0. klasser er planlagt. Alle potentielle forældre får materiale udsendt. 

 Ca. 74 potentielle skolestartere. 

 Vi har en del statistiske oplysninger mht. søgning og fravalg, men er endnu ikke færdige med 

at danne os et overblik over sammenhængene i data. 

 Vi spørger forældre, der fjerner deres børn fra skolen, om grund til fravalg. 

 Det blev diskuteret, om vi skal starte en mere detaljeret analyse af mønstre mht. valg af 

institution og skole. 

 

7. KCL-projektet i 10. klasse 

 Samarbejde med KCL (Kompetencecenter for Læsning ved Rosenvangskolen) om et særligt 

beredskab til 10. klasse-elever i læse- og stavevanskeligheder. 

 Projektet screener nystartede 10.klasse elever - foreløbigt i dansk - for at få et bedre overblik 

over elevernes individuelle niveau. Hermed kan man bedre tilrettelægge undervisningen og 

opnå den optimale undervisningseffekt. 

 Vi har stor søgning til 10.klasse alle steder fra, så det er vigtigt hurtigt at få et overblik over 

elevernes evner. 

 Indsatsen foregår i samarbejde med Kompetencecenter for Læsning. 

 KCL er blevet et projekt med bevilling, som udruster de unge med forskellige læseværktøjer. 

 Med tiden kan andre fag inddrages. 

 Andre 10. klasse-centre kan se det fornuftige i det, vi gør. 

 

8. Status på skolens økonomi 

 Overskud på ca. kr. 900.000 på undervisningsdelen og ca. kr. 600.000 på SFO. Hvordan dette 

overskud skal bruges ud over bygningsudvikling, besluttes senere. 

 Vi vil gerne opbygge en buffer på begge konti til uforudsete udgifter. 

 

9. Kompetenceudvikling af skolebestyrelsen 

 Birgitte Mouritzen har snakket kompetenceudvikling med kommunens innovationskonsulent, 

som allerede arbejder med Holme Skole omkring “forældrerollen”. 

 Idéer til emner for et samarbejde med konsulenten: 

o Mogens Toustrup: Bryde koden omkring søgning. Forventninger til forældre. Skolen 

som kulturcenter. 
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o Jeanette Vinge Venderby: Skolen som kulturcenter, skolen skal være en del af 

lokalsamfundet. 

o Morten Pedersen: Kommunikation, søgning, image. 

o Kenn Larsen: Problemet omkring søgning til skolen. 

o Mads Lægdsgaard Madsen: Skolen skal være en del af folks liv for at holde på 

eleverne.  

o Kenn Larsen: Rundhøj-navnet opfattes nogle gange negativ.  

o Allan Frederiksen: Vi ligger i et kompleksområde med mange skoler.  

o Skolen skal være distriktsskolen for alle distriktsbørn 

o Birgitte Mouritzen inviterer konsulenten til at deltage i næste SB-møde. 

 
10. Spørgsmål til ledelsen 

 Cykelparkeringspladser: Et eventuelt problem omkring cykelparkeringspladser løses ifm. RULL-

ombygningen.  

 Skolevejsanalyse: Er undervejs. 

 Toiletforholdene på skolen: Rikke Kofoed (adm. leder), Allan Frederiksen (viceskoleleder) og 

Steffen (teknisk serviceleder) tager på studietur til Sorø, hvor man har succes med at løse 

problemet. 

 

11. Meddelelser fra formand, skoleledelse, øvrige 

 Intet. 

 

12. Eventuelt – herunder dagsorden for næste møde 

 Michaels forslag om at søge penge hos Aros Forsikrings Fond til brug på trafikforanstaltninger 

omkring skolevejen. 

 Møde med innovationskonsulent. 

 Udgangstilladelse for 10. kl. 


