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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte: 

Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Busck, Peter Sporleder,  

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup, Lise Meyer, Allan Frederiksen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov 

 

Elevrådsrepræsentant: 

Leylaa Al-Akapi    

 

SFO-forældreråd: 

Dorthe  

Fraværende: Lise Søby, Kenn Larsen, Morten L. Pedersen (forældrevalgte) 

Faouzi Tscherning (medarbejderrepræsentant) 

Referent: Mads Lægdsgaard Madsen 

 

1. Orientering om RULL 

Mogens Toustrup fremlagde foreløbige planer for byggeriets forløb fra RULL-arbejdsmødet.  

1. december flyttes Bakkens børn ind i deres klasser og i A3 og A4 i ”Julestuer” med aktiviteter så 

SFO-Bakken står klar til 1. januar til indflytning efter nytår. 

Herefter går det egentlige arbejde i gang. Håndværkerne starter i januar og er færdige i juni.  

 

Der arbejdes i 2 etaper: 

Etape 1 består i indvendige ændringer i bygningerne i A3 og A4, og Dalen lukkes 1. januar. Dalens 

SFO-børn skal midlertidigt bruge kælderen og et klasselokale. Klubbens børn flyttes formentlig til 

Holme Vestergård i byggeperioden. 

 

Udendørsarealer etableres med ”Rundhøj på tværs” planer i baghovedet. Etablering af udekøkken. I 

forbindelse med SFO’en nyt køkken og nyt vindfang med ny gennemgang. Fliseområder. Ved A3 og 

A4 etableres gangstier. 

 

På legepladsen etableres de dyreste ting først, dvs. ny åbning imod Holmevej, asfaltstier til 

mooncars, depot til mooncars. Boldbanen laves om til 3 boldbaner. Multibanen fra Dalen flyttes med 

op på skolen. 

 

Der var spørgsmål om byggeplads og maskiner og elevernes sikkerhed. Det vil blive taget med til 

bygherremødet af ledelsen, så elevernes sikkerhed er i orden under byggearbejdet. 

 

Herefter gennemføres 2. etape: E5 og E6 samt D5 og D6 ombygges. Den tidligere tandklinik og 

kælderen inddrages muligvis til elever undervejs. Alt er færdigt til juni inden de mundtlige prøver. 
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Mogens tager med til RULL-styringgruppemøde, at der skal være styr på tidsplanen i byggeriet på 

skolen, og at byggeopgaver på skolen prioriteres af hensyn til skolens elever, SFO’ens børn og 

klubbens brugere. 

 

Bagefter etablerer skolen selv nye faciliteter, herunder nyt kontor. Renovering af toiletterne på SFO-

Bakken er i planerne. SFO-forældrerådet inddrages i dette sammen med SFO-leder. 

 

Der er fast lokale til alle klasser efter byggeprocessen er fuldendt. 

 

Der var spørgsmål til, hvordan et fællesrum ser ud og skal indrettes mht. inventar osv. 

Personalegrupperne finder ud, hvordan det skal fungere og indrettes og medvirker til udformningen 

af den endelige tidsplan. 

 

Tegninger til RULL-projektet bliver offentligt efter styringsgruppemødet den 29. oktober, dvs. ca. 2. 

november. 

  

2. Skolebestyrelsernes dag 

Møde den 29. oktober på Rådhuset. Indbydelse genfremsendes af formand. 

 

3. Revidering af skolens principper 

Generel diskussion af hvad et princip er. Et princip følges på baggrund af en pædagogisk vurdering. 

Diskussion af principper og skolens kultur genoptages og kommer på dagsordenen på næste SB-

møde. 

 

- Lærerbemanding ved udflugter og studiebesøg:  

Bliver ikke lavet til et princip, men henregnes under ledelsesbeslutninger.  

 

- Vikardækning: 

Fra elevside lyder det, at vikarer ofte ikke er faglærere i det relevante fag og dermed er kvaliteten i 

undervisningen ikke sikret. Det gælder også i et vist omfang kendt fravær.  

Diskussion om kvalitet, planlægning, kultur. Der er muligheder for, at ledelsen arbejder for at 

nedbringe vikardækning med ukendte vikarer og i stedet benytte klassens egne lærere gerne i eget 

fag.  

 

Skolebestyrelsen ønsker, at der tænkes pædagogisk i prioritering af strategi til sikring af højest 

mulig kvalitet i vikardækning. Derfor udgår princippet om vikardækning.  

 

- Lejrskoler: 

Morten G og Mogens retter princippet til, og principperne rundsendes efterfølgende til 

skolebestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside. 

 

4. 10. klasser på Rundhøjskolen 

Morten G orienterer om de 4 klasser. De dannes ud fra elevernes forskellige hensigter med 10. 

klasseforløbet samt ud fra deres valg af 3 valgfag. Desuden er der den særlige ESAA-10. klasse. 

 

5. Eventuelt 

 

6. Dirigent på næste møde 

Peter Sporleder valgt som næste SB-mødereferent. 

 

7. Punkt til næste mødes dagsorden  

Forholdet mellem principper og kultur. 


