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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 20. november 2014 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Morten L. Pedersen, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael 

Busck, Peter Sporleder, Rikke Smidt, Richard Nørskov 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup, Allan Frederiksen, Lise Meyer 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning, 

 

Lisbeth Doktor (SFO-forældreråd) 

Afbud: 
Rasmus Pedersen (elevrådsrepræsentant), Ken Malmgren, Claus 

Studsgaard, Gitte Skipper (forældrevalgte) 

Fraværende derudover: Lise Søby, Luise Arhøj (forældrevalgte) 

Referent: Allan Frederiksen 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

2. Revision af SB forretningsorden 

3. Høringssvar til fleksibel ferieplan 

4. Revidering af principper 

5. Arbejde med skolens værdigrundlag 

6. RULL-projektet 

7. Rekruttering 

8. Skolens økonomi 

9. Indsatsen for Trygt Rundhøj 

10. Kompetenceudvikling for skolebestyrelsen 

11. Meddelelser 

12. Eventuelt 

 

Punkt 1 - Valg af referent  

Morten L. Pedersen blev valgt. 

 

Punkt 2 - Revision af SB forretningsorden 

Ændring til § 2 stk. 6: Formanden eller skolelederen 

Ændring til § 9 stk. 2: Beslutningsreferatet godkendes umiddelbart efter mødet 

Ændring til § 11: 20/11 2014 

Forretningsordenen blev godkendt og skal atter godkendes på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Punkt 3 – Høringssvar til fleksibel ferieplan 

Aarhus Byråd skal behandle forslag om ændring af skolernes ferieplan. Det ene forslag vedrører, at 

skolebestyrelserne får større indflydelse på sommerferiens placering og længde. Det andet forslag 
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vedrører, at skolebestyrelserne kan bestemme, hvorvidt 1. maj skal være en fridag på folkeskolerne 

i Aarhus. 

Bestyrelsen valgte at sige nej til at indføre fleksibel ferieplan. 

  

Punkt 4 - Revidering af principper 

Mogens Toustrup havde på forhånd udsendt oplæg og retningslinjer for et ”godt princip” samt de 

nuværende principper. 

Skolebestyrelsen diskuterede procedurer for revidering af principper. Morten L. Pedersen og Mogens 

Toustrup opdaterer og udsender listen med prioriterede principper til skolebestyrelsen, som på 

næste møde påbegynder revideringsarbejdet. 

 

Punkt 5 - Arbejde med skolens værdigrundlag 

Udvalget, der arbejder med skolens værdigrundlag, udarbejder forslag til proces. 

 

Punkt 6 – RULL-projektet 

Mogens Toustrup gennemgik proces og foreløbig status og oplyste i den forbindelse, at næste 

styregruppemøde finder sted mandag 1. december kl. 15.30, hvor der er fokus på legepladsen ved 

SFO. Næste arbejdsgruppemøde er 5. december. 

 

Følgende trin i den videre proces blev aftalt: 

1) Mogens Toustrup orienterer områdechef Kurt Kristensen om skolebestyrelsens betænkeligheder 

2) Ledelsen og personalet sender deres pædagogiske tanker i forhold til det nuværende RULL-oplæg 

3) Skolebestyrelsen tænker videre over legepladsen og forslag hertil 

4) Skolebestyrelsen inkl. SFO-forældreråd v/ Lisbeth Doktor besigtiger bygning m/ byggeforslag 

5) Skolebestyrelsen inkl. SFO-forældreråd v/ Lisbeth Doktor beslutter sig pr. mail 

 

Punkt 7 – Rekruttering 

Skolen holdt infomøde d. 5. november for kommende skolestartere og deres forældre.  

God fornemmelse fra medarbejdere og fin feedback fra forældre (ca. 75 fremmødte forældre). 

 

Punkt 8 - Skolens økonomi 

Mogens Toustrup orienterede om skolens økonomi, herunder at skolen beholder et eventuelt 

overskud. Skolebestyrelsen diskuterede prioriteringer: 

 Faglighed og trivsel 

 Tilstræber vejledende timetal i fagene 

 Idrætsskole 

 

Punkt 9 - Indsatsen for Trygt Rundhøj 

Morten L. Pedersen orienterede, herunder om det kommende julemarked og tilstedeværelsen på 

Facebook, som gør, at man når langt ud med budskaberne. Desuden at det desværre er svært at 

samle ressourcer til indsatsen for et trygt Rundhøj. 

 

Punkt 10 - Kompetenceudvikling for skolebestyrelsen 

Sættes på dagsordenen på næste møde. 

 

Punkt 11 - Meddelelser 

Store affaldsdag-projektet har via ForældreIntra inviteret til indsamlingsdag søndag den 7. 

december kl. 11-14. Indsamlingsområdet er primært skolens område. Donationen fra Johnson 
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Controls finansierer. Der serveres æbleskiver i SFO efter arrangement. Rikke og Luise sørger for 

trailer. 

 

Samarbejde med Holme skole: Aftale om to årlige møder mellem de to skolebestyrelser 

 

Garderobeforhold på C-gang: Henvendelse om, at det flyder.    

 

Ansættelse af viceskoleleder: Mogens Toustrup og Morten L. Pedersen taler sammen om procedure. 

 

Biblioteksplacering i området: Oddervej? Ved Lyseng? Placering af et evt. kombi-bibliotek på 

Rundhøj Torvet/Holme Skole/Rundhøjskolen? 

 

”Rundhøj på tværs”: Udsættes til næste møde 

 

Punkt 12 – Eventuelt 

Intet. 


