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Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 25. marts 2015 kl. 16.30-18 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten Pedersen (formand), Kenn Larsen, Luise Arhøj, Michael Busck, Peter 

Sporleder, Rikke Smidt 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

 

Indbudte gæster: 

Lisbeth Doktor og Dorthe Daugaard (SFO-forældreråd) 

Fraværende med 

afbud: 

Ledelsen: Allan Frederiksen, Lise Meyer, Mogens Toustrup 

Forældrevalgte: Gitte Skipper (næstformand), Mads Madsen og øvrige 

medlemmer af SFO-forældrerådet 

Fraværende uden 

afbud: 

Forældrevalgte: Richard Nørskov, Lise Bering Søby  

Referent: Rikke Smidt 

 

 

1. Skolebestyrelsens reaktion på RULL-projektstyregruppens behandling af 

skolebestyrelsens seneste projektforslag. 

Kort mundtlig opsummering af mødet i projektstyregruppen 20. marts 2015 v. Lisbeth Doktor: 

Forvaltningen var imødekommende, men fastslog, at budgettet på 4,1 millioner kr. ikke kan ændres. 

Projektstyregruppen ønsker feedback i form af en tilkendegivelse af, hvilket alternativ 

skolebestyrelsen kan støtte. Der må gerne opstilles nye alternativer og/eller meldes tilbage vedr. 

flere af de eksisterende scenarier (jf. A, B og C fra tidligere udsendt materiale). 

 

Styregruppen ønsker fremadrettet en enstemmig vedtagelse af et alternativ; og hvis dette ikke er 

muligt, går sagen videre til rådmanden. 

 

Herefter fortsatte skolebestyrelsens debat. Alternativerne blev diskuteret i forum igen, hvorefter der 

blev stemt om et ja/nej til et ændret scenarie A, som nu bliver benævnt ”Scenarie D”. 

 

Scenarie D bygger på Scenarie A med følgende ændring: 

FU ”Byggeren” placeres inde på skolen (E-fløjen), og SFO 3.-4. kl. placeres i en renoveret udgave af 

pavillonen, hvor ”Byggeren” i dag ligger. 

Skolebestyrelsen vedtog enstemmigt, at Scenarie D indstilles til projektstyregruppen. 

 

SFO-forældrerådet bakker op om det nye forslag D, men hvis der var et alternativ, som ligger inden 

for budgettet, ville SFO-forældrerådet foretrække dette. Derfor bad forældrerådet om at få lavet en 

beregning på det tidligere forslag, som tager udgangspunkt i en placering af de to SFO-afdelinger i 

tilknytning til hinanden ved/på Bakken. 

Forældrerådet ønskede en beregning af dette forslag, fordi det er det eneste alternativ, som både 

bevarer kontorfaciliteterne, sikrer det nødvendige antal klasselokaler og giver begge afdelinger et 

basislokale. 

Bestyrelsen kunne ikke imødekomme anmodningen om at få lavet en ekstra beregning. 
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2. Skolebestyrelsens repræsentation i projektstyregruppen 

Skolebestyrelsen vil gerne være repræsenteret i projektstyregruppen, og det blev besluttet, at 

formanden Morten L. Pedersen repræsenterer skolebestyrelsen; evt. med en suppleant efter behov. 

 

Morten har fuldt mandat ift. at sige ja/nej til Scenarie D. Derudover kan han – om nødvendigt – 

sende spørgsmål i stjernehøring pr. mail. 


