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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 18. marts 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten Pedersen (formand), Gitte Skipper (næstformand), Kenn Larsen, Michael 

Busck, Peter Sporleder, Richard Nørskov, Rikke Smidt 

 

Ledelsen: 

Lise Meyer, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

 

Indbudte gæster: 

Lisbeth Doktor (SFO-forældreråd) 

Fraværende: Claus Studsgaard, Luise Arhøj, Lise Bering Søby, Mads Madsen (forældrevalgte) 

Rasmus Pedersen (elevrådsrepræsentant)  

Referent: Morten Gibskov 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt. 

 

2. Rundhøjskolens RULL-projektet. 

Opsamling på aktiviteter siden seneste skolebestyrelsesmøde:  

Vi har modtaget beregninger fra forvaltningen, som blev grundigt debatteret. 

En enig skolebestyrelse fasteholder vores ønske (forslag A, 4.321.000 til det indvendige) – under 

forudsætning af, at legepladsen samtidig renoveres.  

 

3. RULL-projektet: Forældrerepræsentanter til RULL-styregruppe 

Der er møde på fredag (20.03.15 klokken 8), og bestyrelsen er inviteret til at stille med en 

repræsentant. 

Grundet kort varsel er formanden forhindret. Skolebestyrelsen uddelegerer derfor kompetencen til 

SFO-forældrerådsformand Lisbeth Doktor. 

 

4. Skolens økonomi, ledelsen orienterer. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan det akkumulerede overskud skal udmøntes. I forhold til 

budgettet 2015 er der lavet et merforbrug på personaleressourcer svarende til mindreforbruget 

2014. 

 

5. Kommende emner, prioriteret: 

Værdier 

Principper 

MT har en akut sag til skolebestyrelsen:  

Holme-Rundhøj festuge. Skolen laver en idrætsdag, ønsker forældrehjælp til at afvikle et 

aftenarrangement. Bestyrelsen er med. Morten Pedersen fortæller, at torvet har bagagerumsmarked 

samme uge og ønsker et samarbejde. MT tilbyder en plads i styregruppen for festugen. 
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6. Nyt fra udvalgene 

 

 Rekrutteringsudvalget 

Er ikke repræsenteret. 

 

 Værdiudvalget 

Værdiudvalget har ligget stille, arbejder videre nu. 

 

7. Meddelelser fra  

 

 Formanden 

Kenn Malmgren udtræder, 1. suppleant udtræder 

Claus Studsgaard ophører som suppleant, da familien skal udstationeres i Shanghai 

 

Rundhøj torv:  

Se punkt 5. 

Arbejdet fortsætter stille og roligt. 

 

 Skoleledelse 

Rundhøj på tværs 

Intet nyt 

 

Holme-Rundhøj Festival 

Se punkt 5 

 

 Øvrige 

Peter Sporleder: Peter sidder i Holme Kirkes bladudvalg. Der kommer nyt blad fra sommer. 

Hver skole tilbydes en spalte. 

 

 

8. Eventuelt 

Tallene kendes ikke præcist, men der bliver to 0. klasser.  

Der ønskes en opsamling over ind- og udflytning af elever et par år tilbage. 

 

Referatet er godkendt på mødet. 


