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Referat af skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Busck, 

Morten Pedersen 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Faouzi Tscherning, Trine Rohde 

 

Elevrepræsentanter: 

Arthuer Braad Doktor 

Afbud fra: Lise Søby, Peter Sporleder 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Michael Busck 

 

1. Valg af dirigent 

Gitte Skipper blev valgt som dirigent. 

 

2. Rundhøjskolens RULL-projekt – kort status ved ledelsen 

Mogens henviste til, at status på RULL-projektet også offentliggøres på skolens hjemmeside. Der er 

ingen væsentlige afvigelser fra de tidligere fremlagte planer. 

 

2.a Forslag til datoer for SB-møder næste skoleår 

 24. august 2016 kl. 16.30-20.30 

 8. september 2016 kl. 17.00-19.30 

 5. oktober 2016 kl. 17.00-19.30 

 16. november 2016 kl. 17.00-19.30 + SFO 

 7. december 2016 kl. 17.00-19.30 

 12. januar 2017 kl. 17.00-19.30 

 8. februar 2017 kl. 17.00-19.30 

 16. marts 2017 kl. 17.00-19.30 

 19. april 2017 kl. 17.00-19.30 + SFO 

 4. maj 2017 kl. 17.00-19.30 

 14. juni 2017 kl. 17.00-19.30 

 

3. Skolens økonomi:  

Intet særligt nyt at berette. 

 

4. Valg til skolebestyrelsen 

Der var ved opstillingsmødet to kandidater, som begge blev valgt ind. Skolebestyrelsen består 

herefter af 9 medlemmer og ingen suppleanter. Det ene medlem er forælder til en specialklasseelev.  

 

5. Dialogmøde med rådmanden 

Dem, der måtte ønske at deltage i dialogmødet med rådmanden 19/5, sender en mail til formanden 

senest 16/5. 
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6. Ny vejledning til konfirmationsforberedelse  

Allan orienterede om den nye vejledning til konfirmationsforberedelse, som ikke afviger meget fra 

forløbet fra 2015/2016. 

 

7. Bring Your Own Device (BYOD) 

Elever fra 4. klasse og op får egne elevskabe til værdier fra starten af skoleåret 2016/2017. 

For yngre klassetrin etableres fælles skabe til hver klasse, hvortil lærerne har adgang. Dette 

forventes klar senest til årsskiftet 2016/2017. 

 

8. Jubilæumsfest 

Jubilæumsfesten i anledning af skolens 50 års fødselsdag holdes 28/10 (for at undgå en dato for tæt 

på efterårsferien). 

Der nedsættes udvalg til at forberede en festlig dag med fælles morgenmad for elever og personale. 

Senere på dagen holdes et arrangement for øvrige interesserede, herunder tidligere elever og 

forældre. 

 

9. Skolens toiletter 

Ledelsen tager det op igen. 

 

10. Principper: De nye principper 

Princippet Fagfordeling (forslag fra ledelsen) blev godkendt. 

Princippet Målsætning for og evaluering af den enkelte klasses trivsel (forslag fra ledelsen) blev 

godkendt. 

Princippet Understøttende undervisning (forslag fra ledelsen) godkendes som princip. 

 

11. Meddelelser 

MT orienterer om de nye ansættelser.  

 

12. Evt. 

 Årshjul/værdidebat punkt til næste gang 

 Som punkt til dagsorden for næste møde: Forslag til årshjul og tema/planlægning af arbejdsdag 

ved formanden  

 


