
 

 
1 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 11. december 2014 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Kenn Larsen, Lise Bering Søby, Luise Arhøj, Michael Busck, 

Morten Pedersen, Peter Sporleder 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup, Allan Frederiksen  

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

 

Indbudte gæster: 

Lisbeth Doktor (SFO-forældreråd) 

Fraværende: Claus Studsgaard, Ken Malmgren, Richard Nørskov, Rikke Smidt 

(forældrevalgte)  

Rasmus Pedersen (elevrådsrepræsentant)  

Referent: Morten Gibskov 

 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt 

 

2. Godkendelse af seneste referat 

De 3 seneste referater (1 alm. og 2 ekstraordinære) 

 

3. RULL-projektet 

Ledelsen orienterede om status på projektet herunder: 

 Det pædagogiske personales holdning til projektet (MED-udvalget): 

MED udtaler sig positivt, med 2 forudsætninger. Udtalelsen er rundsendt. 

 Status efter seneste RULL arbejdsgruppemøde 5/12-2014 

 Status på planlægning af de kommende indvendige forandringer på skolen 

 Status på planlægning af de kommende forandringer af skolens udearealer 

 Projektets påvirkning af skolens driftsbudget 

Lisbeth Doktor spørger, om Byggerens børn også fører til en forøgelse af skolens 

driftsbudget? MT tager spørgsmålet med videre. 

 Fremtidssikringen i projektet mht. lokalekapacitet 

MT fortæller at skolen, ifølge ledelsens optælling, kan være 2 sporet hele vejen op, samt 4 

ESAA, 4 10. klasse og 5 specialklasser. Bestyrelsen ønsker en lokaleoptælling efter RULL, 

jævnfør Brøndum og Fliss-rapporten 2012. Hvis skolebestyrelsen mener, alle nødvendige 

oplysninger er til stede, afgør skolebestyrelsen sin holdning til projektet. 

 

Mogens vil fortælle styregruppen, at SB gerne vil have lov til at komme med et alternativt 

forslag. 

 

4. Orientering fra rekrutteringsudvalget 

Intet nyt 
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5. Orientering fra værdiudvalget 

Intet nyt 

 

6. Store Affaldsdag  

Orientering fra udvalget (17 mennesker, 8 sække, 1 trailer, mange skodder. Skal holdes, når det 

bliver varmere). 

 

7. Indsatsen for et trygt Rundhøj 

Orientering fra udvalget. Der er gang i den på torvet. Evalueres på mandag. 

 

7a) Kommende pæd. leder 

Vi har fået lov til at ansætte en pæd. leder uden om ”puljen”. Lise og Morten indtræder i 

ansættelsesudvalg. De inddrager resten af skolebestyrelsen via stjernehøring. Derudover kommer 

ansættelsesudvalget til at bestå af adm. leder, SFO-leder og lærernes TR. 

 

8. Meddelelser fra: 

Formand:  

 Samarbejde med Holme skole: Fælles skolebestyrelsesmøde i februar, linjeopdelt udskoling 

 Garderobeforhold på skolen: Ønske om bedre garderobeforhold ved 0. klasser og C-gangen. 

MT er klar over det, men kan kun løse midlertidigt indtil efter RULL 

 

Skoleledelse: 

 Kompetenceudvikling for pædagogisk personale:  

o Vi starter på et kompetenceudviklingsprojekt sammen med AP-møllerfonden med 

fokus på kvalitet. Det kører 2½ år og inkluderer, at noget personale besøger Ontario. 

o Vi starter også på KOBRA (linjefag til lærere) 

Lise spørger til, hvordan vikarer håndteres. Mogens forklarer, at ingen er væk mere 

end 10 dage i år – det bliver indregnet næste år. Skolebestyrelsen følger op, med 

fokus på at både efteruddannelse og kontinuitet er vigtigt. Hvad kan man gøre for at 

opkvalificere vikardækning og sikre kvaliteten? 

 Projektet ”Rundhøj på Tværs”-status 

Der er møde på mandag 

 Derudover er der lavet en LUP ud fra kvalitetssamtaler 

 

Elevråd: 

 Intet nyt. De bedes komme med en kommentar om vikardækningen. 

 

Øvrige: 

 Ude af skolen-aktiviteter: Er der for mange/for få? Kerneydelsen? 

 

9. Eventuelt 

Herunder dagsorden for næste møde 

 Vikardækning 

 Ture 

 

 


