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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag d. 4. februar 2016 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten L. Pedersen (formand), Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, 

Michael Busck 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup (skoleleder), Allan Frederiksen (viceskoleleder) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

Arthur Braad Doktor 

Fraværende: Gitte Skipper (næstformand), Lise Bering Søby, Peter Sporleder 

Referent: Faouzi Tscherning 

  

 

1. Valg af dirigent 

Morten blev valgt. 

 

2. Kompetenceudvikling og kurser for bestyrelsen 

Debat om skolebestyrelsens ønsker til udvikling af medlemmernes kompetencer i relation til 

bestyrelsesarbejde. B&U har bevilget et beløb øremærket til dette formål.  

Bestyrelsen ønsker at deltage i kurser for nye forældre i skolebestyrelser. Derudover ønsker man et 

samarbejde med Holme Skole. MT kontakter Holme Skole ang. forslag til arrangementer mhp. et 

oplæg til førstkommende møde. 

 

3. Indførelse af ”Bring Your Own Device” på Rundhøjskolen 

Oplæg til udmelding til elever og forældre var rundsendt forud for mødet. Formuleringerne blev 

godkendt. 

Skolen har købt 5 Chromebooks til afprøvning og er umiddelbart klar til at anbefale dem. 

 

4. Rundhøjskolens RULL-projekt 

Ledelsen orienterede om status. Projektet bliver forsinket med tre uger pga. fejl i udbudsmaterialet. 

 

5. Rundhøjskolens nye profil 

Forslag om en kreativ pakke i SFO – bestående af tre tilbud. 

 

6. Principper 

Løbende gennemgang af skolens principper: 

Ordensregler godkendt (der skal linkes til ESAA’s Code of Conduct på skolens hjemmeside). 

Princip vedr. forældrenes ansvar godkendt. 

Princip vedr. forældrenes ansvar ift. faglig undervisning godkendt. 

Princip vedr. klasseforældreråd og deres funktion godkendt (10. kl. skal ikke have 

klasseforældreråd). Lister med alle klasseråd er oprettet på intra. 

Reviderede principper omtales i månedsbrev. 
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7. Meddelelser 

Formand:  

 Skolebestyrelsen har henvendt sig til FSAA som en reaktion på FSAA’s høringssvar vedrørende 

besparelser i B&U. 

 Vores Rundhøj: Der var et møde før jul. Der er ingen møder mellem parterne i nærmeste 

fremtid. Medborgerskabsudvalget har henvendt sig til Vores Rundhøj med henblik på et fælles 

møde. 

 

Skoleleder:  

 Mogens orienterede om regnskabet, som ser tilfredsstillende ud. 

 

 

8. Punkter til næste møde (14. april): 

Mødet holdes sammen med SFO-forældrerådet. 


