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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 26. februar 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten Pedersen (formand), Kenn Larsen, Lise Bering Søby, Luise Arhøj, Mads 

Lægdsgaard Madsen 

 

Ledelsen: 

Lise Meyer, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Faouzi Tscherning, Morten Gibskov 

 

Indbudte gæster: 

Fra SFO-forældrerådet: Lisbeth Doktor, Ilse Van Ransbeeck og Dorthe Daugaard  

Fra FU: Thomas Jentzsch Pedersen, Mads Seiersen (begge deltog kun i første 

del af punkt 2) 

Fraværende: Forældrevalgte: Claus Studsgaard, Gitte Skipper (næstformand), Michael Busck 

Peter Sporleder, Richard Nørskov, Rikke Smidt  

Elevrådsrepræsentant Rasmus Pedersen 

Ledelse: Allan Frederiksen 

Referent: Lise Meyer 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt. 

 

2. Rundhøjskolens RULL-projekt 

Formand Morten fremlagde, hvor langt vi er i forhold til procesplanen. 

 

Bestyrelsen indstiller, at der laves en beregning på det forslag, som der er opbakning til hos 

bestyrelse og medarbejdere. 

 

Forslaget indebærer: 

 Totalrenovering af byggeren til brug for FU med pædagogisk køkken 

 A4 omdannes til SFO for 3.-4. klasse med pædagogisk køkken 

 A3 omdannes til fælleslokale for 3.-4. klasse, SFO og undervisning 

 D5 og D6 bevares som fælleslokaler for skole og FU 

 E5 og E6, nuværende SFO-leder-kontor og pedelkontor samt B1 og B2 udgår af projektet 

 Nuværende SFO Bakken som i oprindelig projekt 

 Der bevares et fælleslokale og et basislokale 

 Køkken renoveres 

 Vindfang med ny indgang etableres som i oprindelig projekt, og der etableres væg i C6 

 

 

 Skolebestyrelsen foreslår, at de foreliggende tegninger anvendes, hvor det er muligt. 

 Skolen sørger selv for vedligehold og renovering af de berørte toiletter i A-, B- og C-gangen. 
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3. Meddelelser 

Fra formanden:  

Der er gang i en storstilet plan til forskønnelse af Rundhøj Torvet og området generelt samt en 

række aktiviteter. 

 

Fra skoleledelsen: 

RULL-projektet har tilsidesat en masse andre emner, som ligger klar til fremtidig information og 

drøftelse i skolebestyrelsen: 

 

 Skolens kommunikationsstrategi 

 Et samarbejde med ESAA om de små elever i et ESAA Kids-projekt 

 Et samarbejde i området om at lave en festival 

 Værdidebatten 

 Rekrutteringsarbejdet og samarbejde med sundhedsplejen 

 Fagfordelingen for næste skoleår starter i marts måned 

 Der er fokus på det fortsatte arbejde med at skabe en mere varieret skoledag 

 

4. Eventuelt 

 

 Ledelse og medarbejdere laver et oplæg til debat om erfaringer med skolereformen til maj 

måneds møde 

 Dagsorden for næste møde 

 RULL 

 Skolens toiletter 


