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Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: Torsdag den 2. juni 2016 kl. 17 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Morten Pedersen 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Faouzi Tscherning, Trine Rohde 

 

Elevrepræsentanter: 

Arthur Braad Doktor 

Afbud fra: Lise Søby, Michael Busck, Peter Sporleder (forældrevalgte) 

Allan Frederiksen (ledelsen) 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Kenn Larsen 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt. 

 

 

2. Status på Rundhøjskolens RULL-projekt 

Se nærmere på hjemmeside. Byggemøde på mandag med evt. nye oplysninger. 

 

 

3. Dialogmøde med rådmand 

Vi deltog ikke i mødet, da ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage. 

 

 

4. Høringssvar: Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum 

Vi tager forslag til efterretning. Sendes sammen med MED-udvalg. 

 

 

5. Revidering af principper 

 Timefordeling: Minimumstimetal ændres fra minimum til vejledende. Timer til ”valgfag 

musik og fransk” ændres til ”valgfag, herunder fransk”. Mediecenter ændres til 

læringscenter. Herefter godkendt. 

 Skolens samarbejde med lokalsamfund m.v.: Linjen ”På Rundhøjskolen prioriterer vi …” 

ændres til ”På Rundhøjskolen prioriterer vi samarbejdet med foreningslivet og aktører fra 

skolens lokalsamfund”. Herefter godkendt. 

 Adgang til i begrænset omfang at opfylde …: Godkendt uden ændringer. 
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6. Procedure for ansættelse af personale på Rundhøjskolen 

Skolebestyrelsen vedtog følgende vedrørende ansættelsesudvalg og procedurer for ansættelse: 

 

Fastansættelse af lærere:  Skoleleder + nærmeste leder(e) + TR’er 

 

Fastansættelse af pædagoger:  Skoleleder + nærmeste leder(e) + TR’er + en repræsentant fra 

SFO-forældreråd 

 

Fastansættelse af TAP:  Skoleleder + nærmeste leder + TR’er 

 

Fastansættelse af adm. leder,  Skoleleder + skolebestyrelsesformand + TR’er 

pæd. leder, viceskoleleder,  (Udvalget laver også profil + jobopslag) 

afdelingsledere: Ansættende myndighed er skolelederen. 

Skolelederen orienterer skolebestyrelsen om 

ansættelsesudvalgets indstilling og beslutning om ansættelse 

 

 

7. Skolebestyrelsens årshjul for kommende år 

 Principper for SFO’s daglige virke 

 Musikprofil 

 Opfølgning på kvalitetssamtalens indsatsområde herunder dataindsamling 

 Input til arbejdsdag: Intro til nye medlemmer 

 Mogens og Morten mødes og arbejder videre med årshjul og arbejdsdag 

 

 

8. Meddelelser fra 

Formand: Intet nyt 

Skoleledelse: Intet nyt ud over månedsnyt 

Øvrige: Intet nyt. Trine og Faouzi stopper hermed – andre tager over. 

 

 

9. Eventuelt 

Tak for god ro og orden. 


