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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 22. april 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Louise Arhøj, Morten Pedersen, Rikke Schmidt 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

Afbud: Kenn Larsen, Peter Sporleder (forældrevalgte) 

Ikke tilstede: Lise Bering Søby, Mads Lægdsgaard Madsen, Richard Nørskov (forældrevalgte) 

Lise Meyer (ledelsen) 

Referent: Michael Busck 

 

 

1. Valg af dirigent 

Gitte Skipper blev valgt. 

 

2. Status på projekter og sager 

 RULL: Intet nyt, heller ikke fra Mogens 

 Rundhøj på tværs: Mogens viste materiale som oplæg. Der er søgt om bevilling til at få 

projekteret ideen. Det er muligt, at en del af projektet overlapper med RULL- projektets 

ønske om at få inkluderet udearealer. 

 Holme Rundhøj Festuge: Planlagt til uge 25 

Alle institutioner laver en aktivitet en dag (Rundhøjskolen onsdag), og de andre dage 

besøges andre institutioner. 

Som aftenarrangement planlægges et motionsløb. Århus1900 er kontaktet for at sikre 

professionel afvikling 

 Spalte i Holme Kirkeblad: Intet nyt. Mogens og Morten mødes med Peter for indhold. 

 

3. Status fra udvalgene 

 Værdiudvalget: Flyttes til kommende emner 

 Rekrutteringsudvalget: Starter i småbørnsområdet med babymotorik, Rundhøjskolens 

arrangement for at "fortsætte mødregruppe" / "mødregrupper på tværs" og fastholde 

børnene tæt på skolen. 
 Store Affaldsdag: Udvalget planlægger  

4. Skolens økonomi, ledelsen orienterer 

Ingen ændringer i forhold til budget fra seneste SB-møde. 

 

5. Søgning til skolen 

20 fraflytninger i skoleåret og 22 tilflytninger (3 fraflytninger til Holme Skole og 4 tilflytninger – 

ingen udveksling med andre af områdets skoler). 
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Løs snak om tiltag til fastholdelse herunder tanker om særligt vedr. udskoling (bl.a. ide om Science-

linje i samarbejde med Holme Skole som supplement til ESAA). 

 

6. Kommende emner 

Prioritering af kommende emner: 

1. Værdier 

2. Forældrenes muligheder for vurdering af udbytte af undervisning 

3. Inklusion og læringsstile 

4. Professionelle læringsfællesskaber (PLF) 

5. Skolens principper 

6. Mobning 

7. Info om strategi for brug af IT i undervisningen 

Morten udsender forslag til næste skoleårs mødeaktivitet til stjernehøring 

 

7. Meddelelser fra:  

 Formand 

o Indsats omkring Rundhøj Torvet fortsætter, gerne pressemæssig og anden koordinering 

med Rundhøjskolen 

o Eventuel støtte til nyt bibliotek i Højbjerg: 

Bestyrelsen støtter placering af bibliotek ved Lyseng. Det vurderes, at chancen for, at det 

lykkes få en placering ved Rundhøj, ikke står mål med den nødvendige indsats. 

Det vurderes, at chancen for et godt udbytte af en indsats er større ved at arbejde for 

"Rundhøj Bypark". 

o Skoleledelse  

o Øvrige 

 

8. Eventuelt – herunder dagsorden for næste møde 

 Formandens beretning for det forgangne skoleår 

 Det planlagte SB-møde 17. juni aflyses med henvisning til Holme-Rundhøj Festuge. 

Hvis der kommer presserende spørgsmål, tages der stilling til eventuelt ekstraordinært 

møde. 


