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Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 25. november 2014 kl. 18.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Gitte Skipper, Morten Pedersen, 

Lise Bering Søby, Michael Busck  

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup, Lise Meyer  

 

Indbudte gæster: 

Kurt Kristensen (områdeleder) 

Lene Vestervang (koordinerende projektleder for RULL) 

Lisbeth Doktor (SFO-forældreråd) 

Afbud: Richard Nørskov, Peter Sporleder, Luise Arhøj, Ken Malmgren 

(forældrevalgte)  

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning (medarbejderrepræsentanter),  

Rasmus Pedersen (elevrådsrepræsentant)  

Fraværende derudover: Claus Studsgaard (forældrevalgt) 

Referent: Lise Meyer 

 

Dagsorden 

1. Drøftelse af processen omkring RULL-projektet, herunder den ombygning af skolen, der skal 

skabe rum til SFO Dalen og klubben 

 

Punkt 1 

Mødet var indkaldt i forlængelse af skolebestyrelsesmødet torsdag den 20. november som et 

ekstraordinært skolebestyrelsesmøde med deltagelse af områdeleder Kurt Kristensen. 

 

Mødets dagsorden er drøftelse af, hvor vi er i processen omkring RULL-projektet, herunder den 

ombygning af skolen, der skal skabe rum til SFO Dalen og klubben. 

 

Lene Vestervang orienterede om, hvad RULL er, og hvordan det er organiseret. 

Kurt Kristensen orienterede om baggrunden for RULL-indstillingen vedrørende Rundhøjskolen 

 

Processen skal munde ud i en ny byrådsindstilling på baggrund af de beslutninger, der tages i 

projektstyregruppen. 

 

Skolebestyrelsens rolle er at være bagland for styregruppen og at være med til at sikre, at 

styregruppen kender skolebestyrelsens holdninger. 

 

Projektet er nu på vej ind i en byggeproces, der hele tiden skal relateres til programkatalogets 

målsætninger, og som skal ende ud med at tilføre skole, klub og SFO en pædagogisk gevinst. 

Projektet skal løses inden for de eksisterende rammer; skolebestyrelsen er her, som alle andre, 

velkommen til at bidrage med alternative forslag til placering af 3.-4. klasserne. 

Skolen arbejder videre med de to givne modeller sammen med personalet. 
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Skolebestyrelsen ønsker  

 at få oplysninger om, hvordan projektet påvirker skolens driftsbudget  

 at sikre sig, at det pædagogiske personale oplever, at det er muligt at opfylde de pædagogiske 

målsætninger inden for de fremtidige rammer 

 

Skolebestyrelsen giver en tilbagemelding til styregruppen inden d. 12. december. 

 


