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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag d. 14. april 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten L. Pedersen (formand), Gitte Skipper (næstformand), Kenn Larsen, 

Mads Lægdsgaard Madsen 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup (skoleleder), Allan Frederiksen (viceskoleleder), Lise 

Meyer (indskolingsleder) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Trine Rohde, Faouzi Tscherning 

Fraværende: Forældrevalgte: Michael Busck, Lise Bering Søby, Peter Sporleder 

 

Medarbejderrepræsentanter: Morten Gibskov 

 

Elevrådsrepræsentanter: Arthur Braad Doktor 

Referent: Faouzi Tscherning 

 

1. Valg af dirigent 

Gitte blev valgt. 

 

2. Kort status på RULL 

Planen er sendt ud. Der sendes ud når der er nyt. 

 

3. Kort status på skolens økonomi 

Økonomien kører efter planen, intet nyt. 

 

4. Fagfordeling 

Der er et overskud i budgettet, og pengene sættes i undervisningen. Der ansættes 6 nye lærere.  

Fagfordelingen er måske færdig til næste sb-møde den 11/5. 

Færre undervisningstimer for lærere, men flere forberedelsestimer. 

Mere kvalitet i studietid. 

Nye fagfredage. 

 

5. Prioritering af RULL-midler for 2016-2019 

Bilag er sendt ud. Rundhøjskolen er ikke med listen. 

Der kan sendes et høringssvar? Vi har brug for at renovere vores faglokaler. 

Mangler vi faglokaler?  

SB afventer medudvalgets forslag, som sendes til stjernehøring. 

 

6. Forventningsafstemning mellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen 

SFO-rådet er velkommen til SB-møderne – der er en åben invitation til møderne. Dagsorden sendes 

til formanden. SFO-punkter skal frem i dagordnen. Opfordring til sparring. 
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7. Valg til skolebestyrelsen 

Tre af skolebestyrelsens syv forældrerepræsentanter er på valg.  

Morten P og Kenn genopstiller. Lise Bering Søbys status ukendt.  

Mogens orienterede og sendte en skabelon vedr. valget. Tidsplanen er sendt ud: Opstillingsmøde er 

onsdag den 11. maj 16.30-17.30. Sidste frist for at opstille er tirsdag den 17. maj kl. 8.00. Hvis der 

ikke opstiller andre, er der genvalg. Ved flere kandidater holdes valg den 28.-31. maj. 

 

8. Revidering af principper 

Ved alle principper skal der skrives: ”Revideres senest …” 

 

Fagfordelingsprincip:  

Ledelsen MT og lærerne (Trine) kommer med et udkast. 

 

Understøttende undervisning:  

Skal der være et princip om det? Lise M. formulerer et udkast til næste møde. 

 

Målsætning og evaluering for den enkelte klasses faglige og sociale udvikling: 

MT reviderer princippet til næste gang 

 

Skemalægning:  

De tre sidste linjer slettes. Vedtaget d. 14.04.2016 – Revideres senest 14.04.2018. 

 

Til næste møde:  

Princippet om adgang til begrænset omfang at opfylde undervisningspligten uden for skolen i en 

musikskole 

Morten kontrollerer 

I det kommende arbejde med principper skal vi indtænke principperne i sb-arbejdet. 

 

9. Meddelelser 

Formanden: 

Morten orienterede om regler for dispensationer fra Børn og Unge. 

Høringssvar fra SFO-forældrerådet – SB tilslutter sig høringssvaret. Godt samarbejde mellem de to 

organer. 

FFSA’s forslag om besparelse: SB reagerede på det, men har ikke fået svar fra dem. 

 

Ledelsen:  

Trivselsundersøgelsen i fokus. Arbejdet med toiletforhold prioriteres. 

Der laves en handleplan på baggrund af undersøgelsesanalysen. Hvordan evalueres på det? 

Eleverne skal måske lære at arbejde med undersøgelser. 

Toiletforhold skal tages op som et punkt til næste gang 

Jubilæumsfesten: Der bliver lavet en plakat. Processen er i gang. Punkt til sparring til næste gang. 

 

10. Eventuelt 

Dagsordenen til næste gang: 

- Fagfordeling 

- Toiletforhold 

- Jubilæumsfesten 

- Michael er referent. 


