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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag d. 19. august 2015 kl. 16.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Kenn Larsen, Lise Søby, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael 

Busck, Morten L. Pedersen 

 

Ledelsen: 

Lise Meyer, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

Afbud fra: Peter Sporleder (forældrevalgt), Allan Frederiksen (ledelse) 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Lise Meyer 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen 

2. Konstituering og nedsættelse af udvalg 

3. Status på arbejdet på skolen 

4. Status på skolebestyrelsens opgaver og sager 

5. Revidering af skolebestyrelsens årshjul 

6. Gennemgang af principper 

7. Fremtidige emner i skolebestyrelsen 

8. Evt. 

 

 

1. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Morten L. Pedersen 

 

2. Konstituering og nedsættelse af udvalg 

Alle er regulære medlemmer af bestyrelsen 

Morten L. Pedersen er genvalgt som formand 

Gitte Skipper er genvalgt som næstformand 

Gitte Skipper er genvalgt som fast dirigent 

Referent aftales på forhånd til kommende møde 

Mogens kommer med en oversigt over valgperiode for de enkelte medlemmer 

 

Udvalg: 

Der nedsættes udvalg ad hoc i løbet af året. 

 

3. Status på arbejdet på skolen 

Der er kommet 1½ lærerstilling mere og en stigning i elevtallet. SFO’en har formået at fastholde 

samme børnetal som før reformen. 

Skolen er kommet godt i gang med professionelle læringsfællesskaber, hvor der det første år sættes 

fokus på læringsmålstyret undervisning med udgangspunkt i Fælles mål i dansk og matematik. 
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Skolens pædagogiske læringscenter er under udvikling fra at være en fysisk enhed til at være en 

overordnet organisering af arbejdet med skolens udvikling og elevernes læring. 

 

Idrætsskolen er under udvikling i samarbejde med ESAA Kids, som foreløbigt omfatter 1. til 4. 

klasse og forventes udvidet til at omfatte 1.-7. klasse i de kommende år. 

 

Skolen arbejder målrettet med rekruttering af elever til skolen. 

 

Input til årshjulet: 

Der er mulighed for at invitere skolens vejledere eller andet pædagogisk personale til at lave oplæg 

på skolebestyrelsesmøderne. 

Skolen tilrettelægger kommende skoleår fra januar og frem, dvs. principper skal derfor ligge klar 

inden årsskiftet. 

 

 

4. Status på skolebestyrelsens opgaver og sager ved formanden 

RULL har taget skolebestyrelsens tid i det forgangne år. 

Værdidebatten tages op med afsæt i arbejdet med skolens principper. 

 

Der er kommet tilbagemelding fra rådmanden vedrørende skolebestyrelsens forslag til brug af RULL-

midler på Rundhøjskolen. Forslaget afvises med henvisning til budgetoverskridelse og principperne i 

skoleudbygningsprogrammet. Rådmanden tilslutter sig styregruppens forslag (B), som følger 

principindstilling i RULL-projektet og det nye skoleudbygningsprogram. 

Skolebestyrelsen er tilbudt en plads i RULL-projektets styregruppe. 

Bestyrelsen tager den politiske beslutning til efterretning og er indstillet på at arbejde på at få 

bedste ud af projektet inden for de nu vedtagne rammer. Bestyrelsen deltager derfor fortsat i 

styregruppen. 

 

 

5. Revidering af skolebestyrelsens årshjul 

Bestyrelsens input til årshjulet: 

 

Møderne opdeles i drift (maks. 1 time) og udviklingspunkter, så der skabes plads til begge dele. 

 

17. september 2015: Input fra det pædagogiske personale, fremover en tilbagevendende 

begivenhed i årshjulet til augustmødet, skolens ledelse arrangerer 

 

21. oktober 2015:  Orientering om rekruttering ved skolens ledelse og kommunikationsrådgiver 

Gennemgang og revidering af skolens principper påbegyndes 

 

19. november 2015: Med SFO forældrerådet 2015 

Fortsættelse af gennemgang og revidering af principper. Principper, der 

vedrørende de yngste elever, prioriteres på dette møde. 

 

6. januar 2016:  Princip og værdidebatten fortsættes / justering af årshjul ift. forårets møder. 

 

2. juni 2016:  Mødet udvides til kl. 21.00 

Årsberetning og sommerafslutning 
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6. Gennemgang af principper 

Er fastsat i skolebestyrelsens årshjul. 

 

 

7. Fremtidige emner i skolebestyrelsen 

Udsættes til et senere møde 

 

 

8. Evt.  

Arthur og Laila fra 8.ab er valgt til elevråd og deltager i skolebestyrelsen. 

Lise Søby er referent til kommende møde. 

 

 

 

 


