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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag den 8. september 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  
Forældrevalgte: Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard 
Madsen, Michael Busck, Morten Pedersen 
 
Ledelsen: 
Mogens Toustrup 
 
Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul 

Afbud fra: Forældrevalgte: Gitte Skipper, Jeanette Vinge Venderby, Peter Sporleder 
Ledelsen: Allan Frederiksen 
Medarbejderrepræsentant: Bine Herold 
Elevrepræsentant: Arthur Braad Doktor 

Fraværende u/ afbud: Forældrevalgte: Lise Søby 

Referent: Michael Busck 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 
2. Konstituering – fortsat fra sidste møde, hvor næstformandsposten ikke blev besat 

3. Gennemgang og godkendelse af skolebestyrelsens forretningsorden 
4. Status på skolens RULL-projekt 
5. KCL-projektet i 10. klasse 
6. Kompetenceudvikling af skolebestyrelsen 

7. Situationen på og omkring Rundhøj Torvet 
8. Bring Your Device (BYOD) 
9. Spørgsmål til ledelsen 
10. Meddelelser fra formand, skoleledelse, øvrige 
11. Eventuelt 

 

 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent 
 Michael Busck blev valgt som referent. Mogens blev valgt som dirigent. 

 
2. Konstituering 

 Birgitte Mouritzen blev valgt som skolebestyrelsesmedlem. 
 

3. Gennemgang og godkendelse fa skolebestyrelsens forretningsorden 
 Forretningsordenen blev godkendt uden ændringer i forhold til sidste år. 

 
4. Status på skolens RULL-projekt 

 Der er god fremdrift i RULL-projektet. Nyindrettede lokaler på A-gangen er taget i brug; det 
ser spændende ud. 
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5. KCL-projektet i 10. klasse 
 Punktet udskydes til næste møde. 

 
6. Kompetenceudvikling af skolebestyrelsen 

 Mogens undersøger, om kompetenceudviklingen eventuelt skal foregå sammen med 

skolebestyrelsen for Holme Skole. 
 
7. Situationen på og omkring Rundhøj Torvet 

 Frivillige kræfter forsøger at lave en bredt sammensat gruppe interessenter fra lokalområdet, 
som kan komme med input til at søge om hjælp hos byrådet til at få gjort noget ved 

situationen omkring torvet.  
 

8. Bring Your Own Device (BYOD) 
 Skolen har ikke oplevet negative reaktioner fra forældre pga. BYOD.  

 Der er nu værdiskabe til alle elever fra og med 5. klasse. 
 Der arbejdes på en løsning på opbevaring af værdifuldt udstyr, som medbringes af elever fra 

0.-4. klasse. 
 
9. Spørgsmål til ledelsen 

 Der blev stillet spørgsmål til trafikale problemer om morgenen, når eleverne møder. En 
skolevejsanalyse er på vej. 

 Skolen undersøger muligheden for at opsætte cykelstativer i cykelkælderen 
 

10. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 
 Formand: Ingen 
 Ledelsen: Mogens gav status på skolens jubilæumsfest (går efter planen) / "Den transparente 

skole" (Ledelsens vision for en gennemsigtig struktur på skolen) / Status på opsætning af 
elevskabe (endnu ikke færdig) 

 
11. Eventuelt 

 Intet 


