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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 15. januar 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

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

Arhøj, Michael Busck, Peter Sporleder, Richard Nørskov, Rikke Smidt 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Lise Meyer, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

 

Indbudte gæster: 

Kurt Kristensen (områdechef), Lisbeth Doktor (SFO-forældreråd) 

Fraværende: Claus Studsgaard, Kenn Larsen, Ken Malmgren, Lise Bering Søby 

(forældrevalgte) 

Rasmus Pedersen (elevrådsrepræsentant)  

Referent: Allan Frederiksen 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt. 

 

2. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt. 

 

3. RULL-projektet: Orientering og status 

Opsamling på aktiviteter siden seneste skolebestyrelsesmøde: Skolebestyrelsen har ikke kunnet 

tilslutte sig projektforslaget fra skolens MED-udvalg og ønsker sig ekstra tid med henblik på et 

alternativt forslag. Blandt andet derfor aflægger repræsentanter fra skolebestyrelsen besøg hos 

rådmanden for Børn og Unge mandag den 19. januar for at informere ham om projektet set fra 

forældreside. Skolelederen har i den forbindelse – efter anmodning – udarbejdet oversigt over alle 

RULL-møder i efteråret. 

 

4. RULL-projektet: Indlæg fra områdechef Kurt Kristensen 

Kurt Kristensen gav i sin egenskab af formand for RULL-styregruppen status på projektet og 

opfordrede skolebestyrelsen til at komme med løsninger. Projektstyregruppen ønsker ifølge Kurt 

Kristensen optimering af kvadratmeterne på Rundhøjskolen og opfordrer til enighed blandt 

skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere.  

 

Hertil gav skolebestyrelsesformanden udtryk for, at mere tid vil give et bedre resultat, og at 

skolebestyrelsen gerne vil være proaktiv.  

 

Formanden for styregruppen opsummerede projektets præmis og pengeramme og slog fast, at det 

ikke ligger inden for projektets rammer at bygge til. Således er hverken han selv eller den 

tilknyttede arkitekt begejstret for skolebestyrelsens forslag om tilbygning af et glasparti ved skolens 

lange gang (også kaldet ’gaden’).  
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Kurt Kristensen efterlyste et samlet svar fra skolebestyrelse, ledelse og personale, hvortil Morten L. 

Pedersen svarede, at bestyrelsen vil være i stand til at komme med et alternativt forslag primo 

marts. 

 

5. RULL-projekt: Forberedelse af skolebestyrelsens møde med rådmanden 

Morten L. Pedersen gennemgik dagsorden/budskaber til mødet med rådmanden mandag den 19. 

januar 2015: 

 

 Stor velvilje fra skolebestyrelsen, men er skeptisk i forhold til tidspres og økonomi 

 Projektets økonomi bliver ifølge skolebestyrelsen yderligere presset, efter at ”Byggeren” nu 

også skal ”flytte ind” på skolen. Skolens egen plads bliver i forvejen reduceret med 

indflytning af fritidstilbud og SFO for 3.-4. klasse. 

 Skolebestyrelsens forslag: Genoptagelse af processen, som man har fået oplyst sluttede 

ultimo december. Skolebestyrelsen ønsker en todelt proces, hvor personale og 

skolebestyrelse først drøfter alternative forslag – og herefter drøfter fælles løsning med 

arkitekt. 

 

6. Samarbejde med Holme Skole 

Skolebestyrelserne på Holme Skole og Rundhøjskolen mødes den 23. februar for at følge op på 

dialogen om samarbejdsmuligheder. 

 

Mogens Toustrup orienterede om et nyligt afholdt møde på ledelsesniveau mellem to skoler, fritids- 

og ungetilbud og dagtilbud. Mødets overskrift var ”hvordan samarbejder vi, og hvordan gør vi 

hinanden bedre?”. I øjeblikket er der flere samarbejdsprojekter, blandt andet profillinjer i 

udskolingen og Projekt Fælles Læringsfællesskaber. 

 

7. Orientering fra rekrutteringsudvalget 

Intet nyt 

 

8. Orientering fra værdiudvalget 

Michael Busck fremlagde procesplan og gav udtryk for, at værdiudvalget gerne vil være 

processtyrer. 

Morten Pedersen mener, at skolebestyrelsens principper skal ajourføres efter værdiprocessen. 

Mogens Toustrup stillede spørgsmålstegn ved tidsplanen, som ifølge skolelederen ikke må være for 

presset af hensyn til kvaliteten i arbejdet. 

Værdiudvalget fik go til at fortsætte arbejdet. 

 

9. Meddelelser fra formanden 

Trygt Rundhøj-udvalget lever i bedste velgående. Morten Pedersen er blevet koordinator. 

 

10. Meddelelser fra ledelsen: 

Mogens Toustrup orienterede om processen vedrørende ansættelse af ny viceskoleleder. Tre 

ansøgere er blevet udvalgt og inviteret til samtale 21. januar. Repræsentanter fra skolebestyrelsen 

deltager i samtalerne og kan via stjernehøring på skolebestyrelses vegne indstille til Mogens 

Toustrup, hvem bestyrelsen mener skal være ny viceskoleleder. Skolelederen er øverste 

ansættelsesmyndighed. 

 

11. Eventuelt 

Morten Gibskov spurgte til, hvordan planen for den fremadrettede RULL-proces meldes ud. 

Ledelsen påtog sig at udarbejde en procesplan for det videre forløb. 


