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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag d. 20. november 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte: 

Morten L. Pedersen, Kenn Larsen, Lise Søby, Mads Lægdsgaard Madsen, 

Michael Busck 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup, Lise Meyer, Allan Frederiksen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning 

 

SFO-forældreråd: 

Peter Stig Andersen, Ilse Van Ransbeeck 

Fraværende: Peter Sporleder, Gitte Skipper (forældrevalgte) 

Faouzi Tscherning (medarbejderrepræsentant) 

Leylaa Al-Akapi (elevrådsrepræsentant) 

Referent: Morten Gibskov 

 

1. Velkomst til SFO-forældreråd 

Morten Pedersen bød velkommen og fortalte om samarbejdet mellem skolebestyrelse og SFO-

forældreråd. 

 

2. Status på RULL-projektet, orientering fra ledelsen 

Trin 1 (december):  

Bakken renoveres, mens børnene er i klasselokaler og kælder under gymnastiksal. 

Renovering indebærer nyt køkken, nye skabe, akustikvægge.  

 

Trin 2 (februar til maj):  

Vindfang på bakken, lokaler på A-fløj (køkken, terrasser, trappe), legeplads. Det gamle fritidshjem 

rømmes. Dalens børn huses i klasselokaler og kælder under gymnastiksal. Klubbens børn fordeler 

sig nok mellem Holme-Vestergård, Byggeren og skolen (beslutning meldes ud af klub).  

SFO-forældreråd skal tage ledelsen og en arkitekt med op og kigge på SFO’s toiletter.  

Mads minder om, at det i dag er international toiletdag. 

 

Trin 3 (maj-):  

Lokaler på D- og E-fløj. Byggerens bygning sløjfes. Detaljer følger. 

 

Detaljer om RULL kan findes på hjemmeside. De berørte informeres løbende af skolen om detaljer. 

 

Nu, hvor RULL er kendt, vil hele skolens indretning blive tænkt igen. Mogens er tovholder. 

 

3. BYOD (Bring Your Own Device), orientering fra ledelsen 

Reformen skaber et meget øget behov for at bruge computere i undervisningen, til test og til 

evaluering af læring. Skolen vil have noget til rådighed til dem, der ikke har selv, men vil bede om, 

at de, der kan, selv stiller udstyr til rådighed fra 5. til 10. klasse. Skolen vil lave en 

vejledning/skrivelse om, hvad der er nødvendigt, inspireret af hvad andre skoler har meldt ud. 
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Skolebestyrelsen vil blive præsenteret for et forslag til forældreskrivelse. Det skal være klar til 

udsendelse til sommer. 

”Fremmer flere devices læring?” bør debatteres. 

 

4. Eventuelle input fra SFO-forældreråd 

Prioriteringer: 

 Toiletter 

 Kommunikation: SFO-forældre  

 Kommunikation: Forældreråd - forældre, mere synlighed 

 Fastholdelse af 4. klasser 

 

5. Revidering af principper 

Debat af forholdet mellem principper, værdier og kultur. 

Overvejelser om, hvad der skal komme først; værdier (stor debat efterfulgt af nye principper) eller 

principper (hurtig oprydning og så værdidebat). 

Vi nåede frem til principper først. 

 

Princip om brug af mobiltelefoner/internet på skolen og i SFO 

Det nuværende princip udgår, da det er utidssvarende.  

Nye regler meldes ud i forbindelse med brev om BYOD. Skolebestyrelse og personale høres inden. 

Input: SFO-forældreråd foreslår, at det er lærere og pædagoger, der sætter dagsordenen i de 

enkelte klasser.  

I undervisningen: Temaer om brug af mobiler og internet, etik og færden på nettet.  

En plan for, hvad der skal ske på de enkelte årgange. 

Faste regler om brug af sociale medier: Det er forbudt! 

En proces, der retter sig mod, at elever lærer at undvære sociale medier. 

Der skal være dannelse ind over, snarere end fokus på bestemte medier og devices.  

”Det skal være et læringsredskab og må aldrig forstyrre den læring, der finder sted, individuelt og 

fælles” 

 

6. Meddelelser fra: 

a. Formand 

b. Skoleledelse 

c. Øvrige 

Ingen meddelelser 

 

7. Eventuelt 

 Næste møde (6. januar):  

o BYOD 

o 1 times revision af principper (der må ikke diskuteres, om vi skal revidere, vi reviderer bare, 

fra toppen af listen).  

o Mødet flyttes til kl. 17.45 til 20.30.  

o Michael Busck tager referat. 


