
Referat  skolebestyrelsesmøde onsdag d.24.sep 2014  
 
 
1. Valg af dirigent. 
Morten P 
 
2. Elevrådet. 
Status på elevrådsarbejdet. v. Morten. 
Elevrådet er konstitueret. 
Rasmus næstformand for elevråd deltager i SB møderne, evt. sammen med Gaby fra 7. 
kontakt lærer til elevrådet er Fie. 
Referater fra elevrådet sendes til skolebestyrelsen.  
 
3. Orientering om “Store affaldsdag”. 
Planer om oprydningsarrangement som optakt til de kommende forandringer ifm. skolens RULL-
projekt. 
Peter, Rikke og Louise udgør et mini udvalg og kommer med et oplæg. 
udvalget koordinerer med Mogens. 
 
 
4. Status på RULL-projektet og indsatsen for et trygt Rundhøj. 
Der skal nedsættes et Rull udvalg, Mogens har foreslået at udvalget kan tage 
beslutninger.  
Projektet går ind i fase 2. Fra 20 oktober og en måned frem skal der besluttes, hvilken 
økonomisk prioritering der skal gennemføres. 
Der er nedsat et Rull udvalg bestående af Morten, Peter og Lisbeth fra SFO 
forældrerådet som konsulent. 
Udvalget er bemyndiget til stjernehøring med 12 timers respit.   
9/9 Møde hos rådmanden. Et trygt Rundhøj.  Et positivt møde og der er sat en arkitekt 
på området omkring bla. Rundhøjtorvet.  
Der vil ved/omkring skolen blive etableret et trådhegn med bøgehæk for at 
sikre/afskærme området. 
 
5. Status på arbejdet med ny kommunikationsstrategi for Rundhøjskolen. 
Der bliver ansat en kommunikationsmedarbejder.  
Som en del af kommunikationsstrategien skal der indtænkes bla. Socialemedier og evt 
applikationer. 
Der er enighed om at der venter et stort oprydningsarbejde på intranettet.  
 
 
6. Status på rekrutteringsudvalgets arbejde. 
Allan og Lise opdaterer Louise omkring plakater og nuværende strategi, således at der 
kan produceres nye materialer. 
 
 
 
 
7. Oplæg til debat fra værdi-udvalget omkring det videre arbejde med skolens værdigrundlag. 



Mogens sætter punktet på MED udvalgs møde om et muligt tidspunkt for behandling af 
arbejdet med værdier. 
Mogens giver tilbagemelding omkring beslutning i MED udvalget. 
status på næste SB møde 
 
8. Meddelelser fra: 
Formand 
- Skolebestyrelsernes Dag 
Skoleledelse 
Øvrige 
Generelt om udvalgs arbejde: 
Udvalg kan hvis det er skrevet ind i udvalgs kommissoriet sende beslutninger i 
stjernehøring med 12 timers respit.  
De enkelte udvalg kommer med forslag til stjernehøring.  
 
Der er fem udvalg. De enkelte udvalg laver forslag til kommissorier der godkendt hos 
Mogens og fremlægges for SB. 
 
Der skal udarbejdes principper for skolebestyrelsens arbejde. 
 
7/10 skolebestyrelsernes dag. Der er tilmeldt 10 fra Rundhøjskolen, således at 
Rundhøjskolen har 10 pladser. 
 
I hvert skole år skal der Være to møder med SFO 
Der skal findes to dage hvor SFO forældreråd kan deltage, Morten vender tilbage. 
 
Næste SB møde deltager Mogens og Allan ikke. Alternativ dato overvejes. 
 
 
9. Eventuelt 
Der er foreslået et armbånd til brug af både børn og voksne. Prisen for 1000 armbånd er 
ca. 5000 plus moms. produktionstiden Ca. 3 uger.  
 
Punkt på næste møde: 
Etik og tavshedspligt 
 


